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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 238 691 do nr 238 750)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238709
(41) 2020 03 09
(51) A01B 21/00 (2006.01)
A01B 33/06 (2006.01)
A01B 33/14 (2006.01)
(21) 426817 (22)
2018 08 27

(72) MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER,
Warszawa (PL); KLONOWSKI JACEK, Warszawa (PL); TUCKI KAROL,
Orneta (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Wirnik brony wirnikowej z uchylnymi nożami
(B1) (11) 238708
(41) 2020 03 09
(51) A01B 39/18 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
(21) 426816 (22)
2018 08 27
(72) MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER,
Warszawa (PL)
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(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sekcja pielnika do pracy w międzyrzędziach z krzywoliniowymi
rzędami roślin
(B1) (11) 238713
(41) 2020 04 20
(51) A01D 34/13 (2006.01)
A01D 34/23 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/03 (2006.01)
(21) 427470 (22)
2018 10 19
(72) TUCHOLSKI TOMASZ, Stare Boryszewo (PL)
(73) TUCHOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo (PL)
(54) Nośnik główny kos bocznych do rzepaku
(B1) (11) 238749
(41) 2020 01 27
(51) A01D 46/20 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
(21) 426351 (22)
2018 07 17
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Platforma, zwłaszcza sadownicza
(B1) (11) 238710
(41) 2020 05 04
(51) A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/00 (2017.01)
(21) 427483 (22)
2018 10 22
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); JASIK KRZYSZTOF PIOTR,
Katowice (PL); ŁOBOZIAK MARTA, Cięcina (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Składany karmnik dla ślimaków

5

A61M 16/04 (2006.01)
A61M 16/20 (2006.01)
(21) 427914 (22)
2018 11 26
(72) ZWOLIŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL); OWCZUK RADOSŁAW,
Gdynia (PL); HANSDORFER-KORZON RITA, Gdańsk (PL);
WUJTEWICZ MAGDALENA, Gdynia (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Detektor fazy oddechu i jego zastosowanie oraz sposób monitorowania fazy oddechu
(B1) (11) 238747
(41) 2020 01 27
(51) A61F 2/07 (2013.01)
A61F 2/844 (2013.01)
(21) 426463 (22)
2018 07 26
(72) BUSZMAN PAWEŁ, Katowice (PL); PAWLAK MARIUSZ,
Zabrze (PL); KLEIN WOJCIECH, Knurów (PL); GNIŁKA JACEK,
Gliwice (PL); MĘŻYK ARKADIUSZ, Gliwice (PL); ZEMBALA MARIAN,
Tarnowskie Góry (PL); ZEMBALA MICHAŁ, Zbrosławice (PL);
ŚLIWKA JOANNA, Zabrze (PL); MILEWSKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); BUSZMAN PIOTR, Katowice (PL); HIRNLE PIOTR,
Warszawa (PL); NOŻYŃSKI JERZY, Zabrze (PL)
(73) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Ustroń (PL); CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); HEART TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); ŚLĄSKIE
CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU,
Zabrze (PL); ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY GRODZIEC ŚLĄSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodziec Śląski (PL); INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Stent zwłaszcza do zastawki aortalnej

(B1) (11) 238742
(41) 2019 01 02
(51) A41C 3/00 (2006.01)
(21) 421966 (22)
2017 06 20
(72) SZMIELOWA JELENA, Białystok (PL); NAZARAVA NATALLIA,
Białystok (PL)
(73) AVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Miękki biustonosz

(B1) (11) 238746
(41) 2020 01 27
(51) A61F 2/24 (2006.01)
D04H 1/728 (2012.01)
(21) 426434 (22)
2018 07 24
(72) BUSZMAN PAWEŁ, Katowice (PL); DOBRZYŃSKI PIOTR,
Zabrze (PL); KASPERCZYK JANUSZ, Katowice (PL); SOBOTA
MICHAŁ, Częstochowa (PL); JELONEK KATARZYNA,
Częstochowa (PL); WŁODARCZYK JAKUB, Poronin (PL); STOJKO
MATEUSZ, Łaziska Górne (PL); PAWLAK MARIUSZ, Zabrze (PL);
KLEIN WOJCIECH, Knurów (PL); GNIŁKA JACEK, Gliwice (PL); MĘŻYK
ARKADIUSZ, Gliwice (PL); ZEMBALA MARIAN,
Tarnowskie Góry (PL); ZEMBALA MICHAŁ, Zbrosławice (PL);
ŚLIWKA JOANNA, Zabrze (PL); MILEWSKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); BUSZMAN PIOTR, Katowice (PL); HIRNLE PIOTR,
Warszawa (PL); NOŻYŃSKI JERZY, Zabrze (PL)
(73) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Ustroń (PL); CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB
SERCA W ZABRZU, Zabrze (PL); ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY
INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY GRODZIEC ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodziec Śląski (PL); INNOVATIONS
FOR HEART AND VESSELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL); HEART TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób formowania prefabrykatów wykorzystywanych w produkcji systemów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej
oraz prefabrykat zastawki aortalnej

(B1) (11) 238693
(41) 2020 06 01
(51) A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)

(B1) (11) 238692
(41) 2020 05 18
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
(21) 427644 (22)
2018 11 05

(B1) (11) 238711
(41) 2020 05 04
(51) A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/00 (2017.01)
(21) 427485 (22)
2018 10 22
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); JASIK KRZYSZTOF PIOTR,
Katowice (PL); ŁOBOZIAK MARTA, Cięcina (PL); MIELCZAREK PIOTR
STEFAN, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do schładzania jaj ślimaków w trakcie ich inkubacji
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 238737
(41) 2020 04 20
A23B 4/052 (2006.01)
427433 (22)
2018 10 16
SOŚNIK BŁAŻEJ, Katowice (PL)
SOŚNIK BŁAŻEJ, Katowice (PL)
Urządzenie do wytwarzania dymu wędzarniczego
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(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); GZIK MAREK,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji kończyny górnej
(B1) (11) 238714
(41) 2021 04 19
(51) A61K 8/49 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
B01D 9/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 431487 (22)
2019 10 14
(72) CIEPLUCH KRZYSZTOF, Rzeszów (PL)
(73) CIEPLUCH KRZYSZTOF NOVELTYUNIT, Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania związków taksyfoliny i taksyfoliny
w procesie suszenia drewna bukowego oraz w procesach ekstrakcji
i krystalizacji otrzymanego destylatu oraz sposób wytwarzania preparatów kosmetycznych z wykorzystaniem taksyfoliny i związków
taksyfoliny
(B1) (11) 238699
(41) 2020 12 28
(51) A61K 38/07 (2006.01)
C07K 5/103 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(62) 426332
(21) 434553 (22)
2018 07 14
(72) LESNER ADAM, Gdańsk (PL); GRUBA NATALIA, Gościcino (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Związek chemiczny mający zastosowanie jako marker diagnostyczny nowotworów, sposób otrzymywania, metoda diagnozowania nowotworów nabłonkowych
(B1) (11) 238700
(41) 2021 03 08
(51) A61K 38/08 (2019.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(62) 426332
(21) 434554 (22)
2018 07 14
(72) LESNER ADAM, Gdańsk (PL); GRUBA NATALIA, Gościcino (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Związki chemiczne mające zastosowanie jako markery diagnostyczne stanu zapalnego i nowotworów do zastosowania jako
zestaw diagnostyczny i metoda diagnozowania i różnicowania procesów zapalnych i nowotworów nabłonkowych
(B1) (11) 238715
(41) 2020 10 05
(51) A61M 16/01 (2006.01)
A61M 16/10 (2006.01)
A61M 16/18 (2006.01)
(21) 429440 (22)
2019 04 01
(72) GASZYŃSKI TOMASZ, Łódź (PL); DOMINIKOWSKI BARTOSZ,
Łódź (PL); CHUDZIK PIOTR, Sieradz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ automatycznego doboru stężenia desfluranu podawanego w złożonym ogólnym znieczuleniu zwłaszcza pacjentom zakwalifikowanym do grupy ASA I
(B1) (11) 238720
(41) 2020 11 30
(51) A61N 2/02 (2006.01)
(21) 430008 (22)
2019 05 22
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(72) SKUMIEL ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Urządzenie do generacji rotującego pola magnetycznego
(B1) (11) 238743
(41) 2019 10 21
(51) B01D 9/02 (2006.01)
(21) 425186 (22)
2018 04 11
(72) SYNOWIEC PIOTR MARIA, Gliwice (PL); THULLIE JAN,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób pracy krystalizatora impulsowego
(B1) (11) 238744
(41) 2019 09 23
(51) B27N 1/00 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
B27N 5/00 (2006.01)
B27N 9/00 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
(21) 424884 (22)
2018 03 14
(72) ROGUT STANISŁAW, Pyrzyce (PL)
(73) SKARBONKIEWICZ WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielkowymiarowych drewnianych elementów konstrukcyjnych
(B1) (11) 238741
(41) 2018 05 07
(51) B29C 47/00 (2006.01)
B29C 47/20 (2006.01)
(21) 420017 (22)
2016 12 23
(72) KORCZAK PIOTR, Zakrzowiec (PL); PŁONKA BARTŁOMIEJ,
Kraków (PL); REMSAK KRZYSZTOF, Chełmek (PL); RAJDA MAREK,
Stanisław Dolny (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Matryca płaska oraz sposób jej wykrawania
(B1) (11) 238738
(41) 2018 10 08
(51) B29C 59/12 (2006.01)
B29C 59/10 (2006.01)
B32B 38/00 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
(21) 421132 (22)
2017 04 04
(72) KUCHARSKI ADAM, Zgierz (PL); KOREJWO JAKUB,
Konstantynów Łódzki (PL)
(73) NEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrówka Wielka (PL)
(54) Sposób wytwarzania laminatu piankowego oraz laminat piankowy wytworzony tym sposobem
(B1) (11) 238719
(41) 2020 11 30
(51) B65D 77/04 (2006.01)
C01B 15/01 (2006.01)
(21) 429981 (22)
2019 05 20
(72) GUT ZBIGNIEW, Warszawa (PL); SURMACZ PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do transportu nadtlenku wodoru klasy 90%+
(B1) (11) 238740
(41) 2018 01 29
(51) C02F 3/30 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
(21) 418097 (22)
2016 07 25
(72) MUSZYŃSKI HUHAJŁO MATEUSZ, Kłodzko (PL); JANIAK
KAMIL, Wrocław (PL); SZETELA RYSZARD, Wrocław (PL);
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MIODOŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); KNAP MARTA,
Wrocław (PL); BALBIERZ PIOTR, Wrocław (PL); RUCKA KATARZYNA,
Wrocław (PL); DUDKOWSKI LESZEK, Wrocław (PL); GEMZA
NATALIA, Wrocław (PL); KONIECZNY TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) MPWIK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania bakterii nitryfikacyjnych (AOB)
(B1) (11) 238701
(41) 2021 02 22
(51) C05G 3/40 (2020.01)
C05G 5/30 (2020.01)
C05G 5/35 (2020.01)
C05F 7/00 (2006.01)
(21) 435317 (22)
2020 09 15
(72) ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL); KOŃCZAK BEATA,
Ruda Śląska (PL); DESKA MAŁGORZATA, Lelów (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozu z ustabilizowanych osadów
poprocesowych ściekowych i nawóz z ustabilizowanych osadów
poprocesowych ściekowych
(B1) (11) 238750
(41) 2021 05 17
(51) C07C 37/07 (2006.01)
C07C 39/06 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
(21) 431753 (22)
2019 11 12
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); RETAJCZYK
MONIKA, Ostrowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji karwonu
(B1) (11) 238712
(41) 2021 05 04
(51) C07C 51/16 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
(21) 431572 (22)
2019 10 23
(72) ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL); DOBRAS GABRIELA,
Sól-Kiczora (PL); PECKH KAMIL, Tarnowskie Góry (PL); LISICKI
DAWID, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób utleniania wyższych alfa-olefin do kwasów karboksylowych
(B1) (11) 238748
(41) 2019 08 12
(51) C07D 213/20 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
C07C 309/17 (2006.01)
C07C 215/12 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/84 (2006.01)
(21) 424461 (22)
2018 02 01
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); KACZMAREK DAMIAN, Izabelin (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); NAWROCKI ADAM,
Poznań (PL); CIARKA KAMIL, Włocławek (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem 1,4-bis(2etyloheksoksy)-1,4-dioksobutano-2-sulfonianowym
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(B1) (11) 238706
(41) 2019 11 04
(51) C08B 1/00 (2006.01)
C13K 1/02 (2006.01)
(21) 425330 (22)
2018 04 24
(72) DOMAŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); MARCHUT-MIKOŁAJCZYK
OLGA, Łódź (PL); DROŻDŻYŃSKI PIOTR, Łódź (PL); CIECIURAWŁOCH WERONIKA, Bełchatów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób obróbki wstępnej liści opadłych, przeznaczonych na surowiec do procesów biotechnologicznych lub chemicznych
(B1) (11) 238707
(41) 2019 11 04
(51) C08B 1/00 (2006.01)
C13K 1/02 (2006.01)
(21) 425331 (22)
2018 04 24
(72) DOMAŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); MARCHUT-MIKOŁAJCZYK
OLGA, Łódź (PL); DROŻDŻYŃSKI PIOTR, Łódź (PL); CIECIURAWŁOCH WERONIKA, Bełchatów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób obróbki wstępnej liści opadłych z drzew liściastych,
przeznaczonych na surowiec do procesów biotechnologicznych
(B1) (11) 238691
(41) 2019 07 29
(51) C08G 18/48 (2006.01)
(21) 424363 (22)
2018 01 24
(72) SZCZĘCH DOMINIK, Brzóza Królewska (PL); LUBCZAK RENATA,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnych pianek poliuretanowych
(B1) (11) 238703
(41) 2017 12 04
(51) C12M 3/00 (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)
B32B 3/20 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
(21) 420395 (22)
2017 01 31
(72) SZAFRAN ROMAN, Wrocław (PL); PAWŁOWSKA AGNIESZKA,
Wrocław (PL); FICHNA JAKUB, Łódź (PL); LEWANDOWSKA
URSZULA, Ksawerów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowego urządzenia mikrofluidalnego do prowadzenia hodowli tkankowych w warunkach
dynamicznych
(B1) (11) 238696
(41) 2021 03 22
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431159 (22)
2019 09 16
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); LEŚNIOWSKA-NOWAK
JUSTYNA, Kalinówka (PL); NOWAK MICHAŁ, Kalinówka (PL);
KAWĘCKA MAGDALENA, Bystrzyca (PL); RÓŻANIECKA KAROLINA,
Janówka Zachodnia (PL); KOT ANNA, Zwiartówek Kolonia (PL);
OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); MUSZYŃSKA MARTA,
Lublin (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); WAŚKO ADAM, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe hybrydyzujące w obrębie genu
Rpb2 do wykrywania patogenu grzybowego pszenicy Zymoseptoria
tritici powodującego septoriozę paskowaną liści oraz sposób jego
wykrywania
(B1) (11) 238697
(41) 2021 03 22
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431160 (22)
2019 09 16
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); LEŚNIOWSKA-NOWAK
JUSTYNA, Kalinówka (PL); NOWAK MICHAŁ, Kalinówka (PL);
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KAWĘCKA MAGDALENA, Bystrzyca (PL); RÓŻANIECKA KAROLINA,
Janówka Zachodnia (PL); KOT ANNA, Zwiartówek Kolonia (PL);
OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); MUSZYŃSKA MARTA,
Lublin (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); WAŚKO ADAM, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe hybrydyzujące w obrębie genu
SdhB do wykrywania patogenu grzybowego pszenicy Zymoseptoria
tritici powodującego septoriozę paskowaną liści oraz sposób jego
wykrywania

(72) SUJKA WITOLD, Tuszyn (PL); CHMIELEWSKA MAŁGORZATA,
Głuchów (PL); MATRAS-MICHALSKA JOANNA, Zajączków (PL);
GĄSIOROWSKI TOMASZ, Łódź (PL); MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW,
Łódź (PL); KOPIAS KAZIMIERZ, Chechło Drugie (PL); PIEKLAK
KATARZYNA, Łódź (PL); GOLCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCHSPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dzianina do zastosowań chirurgicznych oraz sposób wytwarzania dzianiny do zastosowań chirurgicznych

(B1) (11) 238698
(41) 2021 03 22
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 431170 (22)
2019 09 16
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); LEŚNIOWSKA-NOWAK
JUSTYNA, Kalinówka (PL); NOWAK MICHAŁ, Kalinówka (PL);
KAWĘCKA MAGDALENA, Bystrzyca (PL); RÓŻANIECKA KAROLINA,
Janówka Zachodnia (PL); KOT ANNA, Zwiartówek Kolonia (PL);
OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); MUSZYŃSKA MARTA,
Lublin (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); WAŚKO ADAM, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe hybrydyzujące w obrębie genu
Cyp51 do wykrywania patogenu grzybowego pszenicy Zymoseptoria tritici powodującego septoriozę paskowaną liści oraz sposób
jego wykrywania

(B1) (11) 238739
(41) 2019 08 26
(51) F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F16B 12/46 (2006.01)
(21) 424617 (22)
2018 02 17
(72) LENART JAN, Mroczeń (PL)
(73) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny połączenia ścianki tylnej ze ścianami nośnymi w meblach skrzyniowych oraz sposób połączenia ścianki
tylnej ze ścianami nośnymi mebli skrzyniowych

(B1) (11) 238694
(41) 2020 07 27
(51) C23C 14/06 (2006.01)
(21) 428588 (22)
2019 01 15
(72) SZERLING ANNA, Warszawa (PL); KOSIEL KAMIL,
Warszawa (PL); PROKARYN PIOTR, Chynów (PL); OZYUZER
LUTFI, Urla Izmir (TR); OZYUZER GULNUR AYGUN, Urla Izmir (TR);
OZDEMIR KOKLU MEHTAP, Izmir (TR)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób łączenia płytek półprzewodnikowych
(B1) (11) 238695
(41) 2020 09 21
(51) C30B 25/02 (2006.01)
C30B 25/18 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 21/318 (2006.01)
H01L 21/8258 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 429169 (22)
2019 03 07
(72) ŻYTKIEWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); SOBAŃSKA MARTA,
Żyrardów (PL); KŁOSEK KAMIL, Warszawa (PL); GIERAŁTOWSKA
SYLWIA, Warszawa (PL); GOŁASZEWSKA KRYSTYNA,
Warszawa (PL); KRUSZKA RENATA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI
I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób selektywnego wytwarzania monokrystalicznych nanodrutów GaN
(B1) (11) 238705
(41) 2019 03 25
(51) D01G 15/08 (2006.01)
D01G 15/00 (2006.01)
(21) 422948 (22)
2017 09 22
(72) IDZIK MAREK, Łódź (PL); IDZIK MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Zgrzeblarka pokrywkowa
(B1) (11) 238704
(41) 2019 01 14
(51) D04B 21/10 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
(21) 422174 (22)
2017 07 10

(B1) (11) 238734
(41) 2021 03 08
(51) F16D 3/00 (2006.01)
F16D 3/10 (2006.01)
F16D 25/06 (2006.01)
(21) 433687 (22)
2020 04 24
(72) ŁEBKO EWA, Lublin (PL)
(73) KOSIŃSKI STEFAN, Komarówka (PL)
(54) Sprzęgło dynamometryczne, zwłaszcza do maszyn gwintujących
(B1) (11) 238718
(41) 2020 09 21
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/447 (2006.01)
F16C 33/82 (2006.01)
F16C 33/80 (2006.01)
(21) 429322 (22)
2019 03 20
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z wykorzystaniem
cieczy magnetycznej
(B1) (11) 238745
(41) 2018 07 02
(51) F16K 15/04 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16K 1/14 (2006.01)
F16K 1/00 (2006.01)
F16L 37/33 (2006.01)
F16L 37/30 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
(21) 419914 (22)
2016 12 20
(72) PAWEŁEK KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) PAWEŁEK KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(54) Zawór zwrotny kanalizacji deszczowej
(B1) (11) 238717
(41) 2019 12 16
(51) G01N 21/33 (2006.01)
(21) 425891 (22)
2018 06 11
(72) MAJCHROWICZ DARIA, Gdańsk (PL); KOSOWSKA MONIKA,
Elbląg (PL); MARZEJON MARCIN, Tczew (PL); JĘDRZEJEWSKASZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wykrywania zawartości cyklosporyny w laboratoryjnym
środowisku wodnym zawierającym NaCl i/lub glukozę
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(B1) (11) 238735
(41) 2016 11 21
(51) G01N 23/227 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
(21) 417083 (22)
2016 05 02
(30) JP2015-096104 2015 05 08
JP
JP2015-130414 2015 06 29
JP
(72) KOBAYASHI KEISUKE, Hyogo (JP); KOBAYASHI YOSHIKO,
Hyogo (JP)
(73) KOBAYASHI KEISUKE, Hyogo (JP); KOBAYASHI YOSHIKO,
Hyogo (JP)
(54) Aparat do spektroskopii fotoelektronów twardego promieniowania rentgenowskiego
(B1) (11) 238702
(41) 2016 03 29
(51) G01N 33/48 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
B81C 3/00 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
(21) 409493 (22)
2014 09 16
(72) SAMBORSKI ADAM, Warszawa (PL); JANKOWSKI PAWEŁ,
Mińsk Mazowiecki (PL); MICHALSKI JACEK A., Warszawa (PL);
WĘGRZYN JUDYTA, Stalowa Wola (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy
(B1) (11) 238724
(41) 2020 11 02
(51) G01R 29/24 (2006.01)
(21) 432221 (22)
2019 12 16
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); NAGI ŁUKASZ,
Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ detektora ładunku elektrycznego
(B1) (11) 238730
(41) 2021 02 22
(51) G01R 29/24 (2006.01)
(21) 433628 (22)
2020 04 21
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL); NAGI ŁUKASZ,
Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Moduł detektora ładunku elektrycznego
(B1) (11) 238723
(41) 2021 02 22
(51) G01R 31/34 (2020.01)
H02K 11/20 (2016.01)
(21) 430838 (22)
2019 08 08
(72) TOKARSKI TOMASZ, Legionowo (PL); KALISIAK MICHAŁ,
Żyrardów (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do pomiaru położenia szczotek prądnicy prądu stałego
względem strefy neutralnej
(B1) (11) 238721
(41) 2021 01 25
(51) G01R 35/02 (2006.01)
(21) 430626 (22)
2019 07 17
(72) KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL); STANO ERNEST,
Budy Dłutowskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania błędów całkowitego, prądowego i kątowego transformacji prądów sinusoidalnych i harmonicznych prądów
odkształconych przez przekładniki prądowe
(B1) (11) 238736
(41) 2018 03 26
(51) G02C 7/10 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
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B32B 33/00 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
(21) 418842 (22)
2016 09 23
(72) OWCZAREK GRZEGORZ, Łódź (PL); GRALEWICZ GRZEGORZ,
Dąbrowa (PL); KUBRAK JANUSZ, Piastów (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Aktywny filtr optyczny o zmiennej charakterystyce transmisji
w zakresie widzialnym do blokowania promieniowania z zakresu
bliskiej podczerwieni pochodzącego ze źródeł technologicznych,
przeznaczony do ochrony oczu
(B1) (11) 238726
(41) 2020 11 02
(51) H01C 10/30 (2006.01)
(21) 432456 (22)
2019 12 30
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); ZYGARLICKA
MAŁGORZATA, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Potencjometr suwakowy
(B1) (11) 238727
(41) 2020 11 02
(51) H01C 10/30 (2006.01)
(21) 432457 (22)
2019 12 30
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); ZYGARLICKA
MAŁGORZATA, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Potencjometr
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 238716
(41) 2021 02 08
H01L 23/522 (2006.01)
430782 (22)
2019 07 30
GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
Przestrzenny układ scalony

(B1) (11) 238725
(41) 2020 11 02
(51) H02H 3/33 (2006.01)
(21) 432222 (22)
2019 12 16
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); ZYGARLICKA
MAŁGORZATA, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ wyłącznika różnicowoprądowego
(B1) (11) 238728
(41) 2020 11 02
(51) H02H 3/33 (2006.01)
(21) 432458 (22)
2019 12 30
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL); ZYGARLICKA
MAŁGORZATA, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) System zabezpieczenia różnicowoprądowego
(B1) (11) 238732
(41) 2021 01 11
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(21) 433475 (22)
2020 04 06
(72) OPACH SZCZEPAN, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Segment jarzma wirnika złożony z wykrojów częściowych blach
z otworami wewnętrznymi pod magnesy trwałe
(B1) (11) 238733
(41) 2021 01 25
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 430710 (22)
2019 07 24
(72) GIEREJ DARIUSZ, Zagościniec (PL); BRYLIŃSKI ARKADIUSZ,
Wołomin (PL)
(73) GIEREJ DARIUSZ, Zagościniec (PL); BRYLIŃSKI ARKADIUSZ,
Wołomin (PL)
(54) Silnik elektryczny
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 238722
(41) 2021 01 25
(51) H02K 47/04 (2006.01)
H02K 16/04 (2006.01)
(21) 430679 (22)
2019 07 24
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przetwornica DC-AC

1

(B1) (11) 238729
(41) 2020 11 30
(51) H02P 25/08 (2016.01)
(21) 433200 (22)
2020 03 11
(72) TOMCZEWSKI KRZYSZTOF, Opole (PL); WRÓBEL KRZYSZTOF,
Dębska Kuźnia (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych
(B1) (11) 238731
(41) 2021 02 08
(51) H02P 25/08 (2016.01)
(21) 434073 (22)
2020 05 26
(72) TOMCZEWSKI KRZYSZTOF, Opole (PL); WRÓBEL KRZYSZTOF,
Dębska Kuźnia (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ zasilania do wzbudzania i odbioru energii, zwłaszcza
do przełączalnych generatorów reluktancyjnych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Nr 26/2021

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 21/00 (2006.01)
A01B 33/06 (2006.01)
A01B 33/14 (2006.01)
A01B 39/18 (2006.01)
A01D 34/13 (2006.01)
A01D 34/23 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/03 (2006.01)
A01D 46/20 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/00 (2017.01)
A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/00 (2017.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/84 (2006.01)
A23B 4/052 (2006.01)
A41C 3/00 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
A61B 5/087 (2006.01)
A61F 2/07 (2013.01)
A61F 2/844 (2013.01)
A61F 2/24 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)

238709
238709*
238709*
238708
238713
238713*
238713*
238713*
238749
238749*
238710
238710*
238711
238711*
238708*
238708*
238748*
238748*
238748*
238737
238742
238693
238693*
238747
238747*
238746
238704*
238692
238714
238714*

A61K 8/92 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A61K 38/08 (2019.01)
A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/04 (2006.01)
A61M 16/20 (2006.01)
A61M 16/01 (2006.01)
A61M 16/10 (2006.01)
A61M 16/18 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B01D 9/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
B27N 1/00 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
B27N 5/00 (2006.01)
B27N 9/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 47/20 (2006.01)
B29C 59/12 (2006.01)
B29C 59/10 (2006.01)
B32B 38/00 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)

238714*
238699
238700
238693*
238693*
238693*
238715
238715*
238715*
238720
238714*
238714*
238692*
238714*
238714*
238743
238750*
238702*
238744
238744*
238744*
238744*
238741
238741*
238738
238738*
238738*
238738*
238738*
238738*

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

2

B32B 3/20 (2006.01)
238703*
B32B 15/04 (2006.01) 238736*
B32B 33/00 (2006.01) 238736*
B32B 7/02 (2006.01)
238736*
B65D 77/04 (2006.01) 238719
B66F 11/00 (2006.01) 238749*
B81B 1/00 (2006.01)
238703*
B81B 7/00 (2006.01)
238702*
B81C 3/00 (2006.01)
238702*
B82Y 40/00 (2011.01) 238695*
C01B 15/01 (2006.01) 238719*
C02F 3/30 (2006.01)
238740
C02F 3/34 (2006.01)
238740*
C05F 7/00 (2006.01)
238701*
C05G 3/40 (2020.01)
238701
C05G 5/30 (2020.01)
238701*
C05G 5/35 (2020.01)
238701*
C07B 41/08 (2006.01) 238712*
C07C 37/07 (2006.01) 238750
C07C 39/06 (2006.01) 238750*
C07C 51/16 (2006.01) 238712
C07C 211/62 (2006.01) 238748*
C07C 211/63 (2006.01) 238748*
C07C 303/32 (2006.01) 238748*
C07C 309/17 (2006.01) 238748*
C07C 215/12 (2006.01) 238748*
C07C 229/12 (2006.01) 238748*
C07C 229/22 (2006.01) 238748*
C07D 213/20 (2006.01) 238748
C07D 295/037 (2006.01) 238748*
C07K 5/103 (2006.01) 238699*
C07K 1/04 (2006.01)
238699*
C07K 7/06 (2006.01)
238700*
C07K 1/04 (2006.01)
238700*
C08B 1/00 (2006.01)
238706
C08B 1/00 (2006.01)
238707
C08G 18/48 (2006.01) 238691
C08L 97/02 (2006.01) 238744*
C12M 3/00 (2006.01) 238703
C12M 1/34 (2006.01)
238702*
C12N 5/071 (2010.01) 238703*
C12Q 1/6895 (2018.01) 238696
C12Q 1/6895 (2018.01) 238697
C12Q 1/6895 (2018.01) 238698
C13K 1/02 (2006.01)
238706*
C13K 1/02 (2006.01)
238707*
C23C 14/06 (2006.01) 238694
C30B 25/02 (2006.01) 238695
C30B 25/18 (2006.01) 238695*
D01G 15/08 (2006.01) 238705
D01G 15/00 (2006.01) 238705*

1

2

D04B 21/10 (2006.01)
D04H 1/728 (2012.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F16B 12/46 (2006.01)
F16C 33/82 (2006.01)
F16C 33/80 (2006.01)
F16D 3/00 (2006.01)
F16D 3/10 (2006.01)
F16D 25/06 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/447 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16K 1/14 (2006.01)
F16K 1/00 (2006.01)
F16L 37/33 (2006.01)
F16L 37/30 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/33 (2006.01)
G01N 23/227 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01R 29/24 (2006.01)
G01R 29/24 (2006.01)
G01R 31/34 (2020.01)
G01R 35/02 (2006.01)
G02C 7/10 (2006.01)
H01C 10/30 (2006.01)
H01C 10/30 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 21/318 (2006.01)
H01L 21/8258 (2006.01)
H01L 23/522 (2006.01)
H02H 3/33 (2006.01)
H02H 3/33 (2006.01)
H02K 11/20 (2016.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 47/04 (2006.01)
H02K 16/04 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
H02P 25/08 (2016.01)

238704
238746*
238739
238739*
238739*
238739*
238718*
238718*
238734
238734*
238734*
238718
238718*
238718*
238745
238745*
238745*
238745*
238745*
238745*
238745*
238699*
238699*
238700*
238700*
238717
238735
238702
238724
238730
238723
238721
238736
238726
238727
238735*
238695*
238695*
238695*
238695*
238716
238725
238728
238723*
238732
238733
238722
238722*
238729
238731

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

238691
238692
238693
238694
238695
238696
238697

C08G 18/48 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C30B 25/02 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)

238698
238699
238700
238701
238702
238703
238704

C12Q 1/6895 (2018.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A61K 38/08 (2019.01)
C05G 3/40 (2020.01)
G01N 33/48 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
D04B 21/10 (2006.01)

Nr 26/2021
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1

2

1

2

238705
238706
238707
238708
238709
238710
238711
238712
238713
238714
238715
238716
238717
238718
238719
238720
238721
238722
238723
238724
238725
238726
238727

D01G 15/08 (2006.01)
C08B 1/00 (2006.01)
C08B 1/00 (2006.01)
A01B 39/18 (2006.01)
A01B 21/00 (2006.01)
A01K 61/51 (2017.01)
A01K 61/51 (2017.01)
C07C 51/16 (2006.01)
A01D 34/13 (2006.01)
A61K 8/49 (2006.01)
A61M 16/01 (2006.01)
H01L 23/522 (2006.01)
G01N 21/33 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
H02K 47/04 (2006.01)
G01R 31/34 (2020.01)
G01R 29/24 (2006.01)
H02H 3/33 (2006.01)
H01C 10/30 (2006.01)
H01C 10/30 (2006.01)

238728
238729
238730
238731
238732
238733
238734
238735
238736
238737
238738
238739
238740
238741
238742
238743
238744
238745
238746
238747
238748
238749
238750

H02H 3/33 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
G01R 29/24 (2006.01)
H02P 25/08 (2016.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
F16D 3/00 (2006.01)
G01N 23/227 (2006.01)
G02C 7/10 (2006.01)
A23B 4/052 (2006.01)
B29C 59/12 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
A41C 3/00 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
B27N 1/00 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
A61F 2/24 (2006.01)
A61F 2/07 (2013.01)
C07D 213/20 (2006.01)
A01D 46/20 (2006.01)
C07C 37/07 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 390780
(A1) (21) 403416
(A1) (21) 408030
(A1) (21) 411287
(A1) (21) 411590
(A1) (21) 411591
(A1) (21) 411592
(A1) (21) 411593
(A1) (21) 411898
(A1) (21) 412378
(A1) (21) 412770
(A1) (21) 413319
(A1) (21) 413541
(A1) (21) 413542
(A1) (21) 415871
(A1) (21) 416410
(A1) (21) 416827
(A1) (21) 416828
(A1) (21) 416990
(A1) (21) 417683
(A1) (21) 417689
(A1) (21) 417828
(A1) (21) 417976
(A1) (21) 417998
(A1) (21) 418013
(A1) (21) 418395
(A1) (21) 418700
u)
(A1) (21) 418774
(A1) (21) 419423
(A1) (21) 420273
(A1) (21) 420274
(A1) (21) 421090
u)

20/2011
21/2014
13/2015
18/2016
20/2016
20/2016
20/2016
20/2016
21/2016
24/2016
26/2016
03/2017
04/2017
04/2017
16/2017
21/2017
07/2017
07/2017
23/2017
01/2018
01/2018
02/2018
03/2018
03/2018
03/2018
05/2018
07/2018
07/2018
11/2018
16/2018
16/2018
21/2018

(A1) (21) 421383
(A1) (21) 421384
(A1) (21) 422123
u)
(A1) (21) 422232
(A1) (21) 422483
(A1) (21) 422577
(A1) (21) 422959
(A1) (21) 423981
u)
(A1) (21) 424639
(A1) (21) 424671
(A1) (21) 424783
(A1) (21) 425227
(A1) (21) 425356
(A1) (21) 425926
(A1) (21) 426503
(A1) (21) 426653
(A1) (21) 426716
u)
(A1) (21) 426852
(A1) (21) 427006
(A1) (21) 427239
(A1) (21) 427518
(A1) (21) 427529
(A1) (21) 428185
(A1) (21) 428644
(A1) (21) 429012
(A1) (21) 429231
(A1) (21) 429628
(A1) (21) 429654
(A1) (21) 429821
u)
(A1) (21) 430608
(A1) (21) 433493

03/2018
03/2018
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
08/2019
14/2019
18/2019
19/2019
19/2019
22/2019
23/2019
05/2019
04/2020
05/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
10/2020
10/2020
03/2020
16/2020
18/2020
20/2020
22/2020
22/2020
23/2020
18/2020
23/2020

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 403537
(A1) (21) 403563
(A1) (21) 407955
(A1) (21) 408021
(A1) (21) 409447
(A1) (21) 413018
(A1) (21) 413270
(A1) (21) 415883

22/2014
22/2014
22/2015
04/2015
06/2016
02/2017
03/2017
16/2017

(A1) (21) 418255
(A1) (21) 421291
(A1) (21) 422437
(A1) (21) 423401
(A1) (21) 424389
(A1) (21) 427858
(A1) (21) 433853

04/2018
22/2018
04/2019
11/2019
16/2019
12/2020
01/2021

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2604620
(54) Zmodyfikowane fluorowane analogi nukleozydu
(21) 0434 (22) 2016 12 22
(71) Gilead Pharmasset LLC, FOSTER CITY (US)
(93) EU/1/13/894 2014 01 16 SOVALDI - SOFOSBUWIR
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 1988877
(T3) (68) 1901749

(21) 0303
(21) 0440

10/2014
03/2017

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) 10 03 2021
(T3) (97) 02 12 2020
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
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2069233
2069251

2020 02 03
2020 01 30
2020 02 09
2020 02 07
2020 01 28
2020 02 01
2020 02 06
2019 12 19
2020 02 02
2019 12 20
2020 01 22
2020 02 03
2020 01 31
2020 01 25
2020 01 18
2019 09 29
2019 12 14
2019 08 02
2019 09 05
2019 08 02
2019 08 08
2019 08 07
2019 08 08
2019 10 10
2019 08 09
2019 08 17
2019 09 27
2019 10 26
2019 10 22
2019 08 02
2019 08 21
2019 10 30
2019 09 25
2019 11 05
2019 08 21
2019 08 30
2019 08 22
2019 08 06
2019 08 16
2019 12 12
2019 11 13
2019 11 17
2019 10 25
2019 10 22
2019 11 15
2019 08 28
2019 09 06
2019 10 26
2019 10 11
2019 11 26
2019 11 26
2019 11 20
2019 08 22
2019 08 30
2020 02 09
2019 11 28
2019 09 11
2019 08 10
2019 11 22
2019 10 03
2019 09 28
2019 11 25
2019 11 03
2019 09 05
2019 10 05
2019 09 19
2019 08 17

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

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

2069310
2070905
2071028
2071243
2071994
2072173
2072815
2072895
2073420
2074123
2074248
2074922
2075463
2077716
2078025
2078139
2078477
2078580
2078581
2078608
2078614
2078750
2078787
2078891
2078900
2079090
2079482
2079677
2079707
2079870
2079975
2080537
2080787
2081518
2081914
2082092
2082807
2082894
2083110
2083115
2084175
2084535
2084836
2085272
2085445
2086610
2086690
2086816
2086859
2086978
2087497
2087570
2087822
2089450
2090462
2091576
2091691
2091780
2091910
2092003
2092132
2092608
2094087
2094366
2094461
2094987
2095015

Nr 26/2021
2019 09 20
2019 10 30
2019 11 04
2019 12 02
2019 12 10
2019 12 16
2019 10 09
2019 12 18
2019 12 19
2019 10 16
2019 09 06
2019 11 26
2019 12 18
2019 10 19
2019 09 24
2019 09 28
2020 01 14
2020 01 09
2020 01 09
2019 12 18
2020 01 06
2020 01 09
2020 01 29
2020 01 07
2019 12 29
2020 01 14
2019 10 15
2019 10 17
2019 10 09
2019 10 02
2019 11 02
2019 11 19
2019 09 26
2019 11 12
2019 10 12
2019 10 04
2020 01 16
2020 01 13
2019 12 12
2019 11 11
2019 10 04
2019 09 08
2019 11 15
2019 10 04
2020 01 08
2019 11 07
2019 10 31
2019 10 09
2019 09 22
2019 11 07
2019 11 15
2019 11 06
2019 12 13
2019 09 26
2020 01 10
2019 11 16
2019 12 10
2019 10 26
2019 12 03
2019 12 06
2019 11 22
2019 11 23
2019 12 12
2019 10 30
2019 11 15
2019 12 07
2019 10 22

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

Nr 26/2021
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2096922
2096978
2097046
2097141
2097314
2097455
2097479
2098274
2099451
2099513
2099586
2099593
2099596
2099710
2100282
2100507
2102071
2102128
2102444
2102935
2104660
2104716
2104810
2106258
2106260
2106463
2107866
2108007
2111094
2112251
2112952
2113413
2114193
2114236
2114481
2114662
2114674
2114803
2114885
2115026
2115140
2115227
2115959

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 11 09
2019 11 07
2019 11 24
2020 01 02
2019 12 04
2019 10 31
2019 12 17
2019 09 30
2019 11 30
2019 12 01
2020 01 14
2019 10 30
2019 12 06
2020 01 03
2020 01 02
2019 11 22
2019 12 06
2019 12 14
2019 12 07
2019 12 20
2019 11 01
2019 12 17
2020 01 04
2019 10 09
2020 01 25
2020 01 24
2019 10 29
2019 11 28
2019 10 05
2019 12 20
2020 01 12
2020 01 24
2020 01 31
2020 02 04
2020 01 30
2020 01 17
2019 12 05
2019 12 10
2020 02 09
2019 12 11
2020 01 31
2020 02 06
2019 12 22

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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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(11) 1824457 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1824457 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1752355 A. Wykreślono: Siemens Mobility Limited,
Frimley, Wielka Brytania Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania
(11) 1890682 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1890682 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1877486 A. Wykreślono: Lucite International UK Limited, Southampton, Wielka Brytania Wpisano: Lucite International
UK Limited, Billingham, Wielka Brytania
(11) 1877486 A. Wykreślono: Lucite International UK Limited, Billingham, Wielka Brytania Wpisano: Mitsubishi Chemical UK
Ltd, Billingham, Wielka Brytania
(11) 1878528 A. Wykreślono: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania Wpisano: Jingye Steel (UK) Ltd, Londyn, Wielka
Brytania
(11) 2147116 A. Wykreślono: Leadiant Biosciences Limited,
Londyn, Wielka Brytania Wpisano: UNIKERIS LIMITED, Manchester,
Wielka Brytania
(11) 2147122 A. Wykreślono: Leadiant Biosciences Limited,
Londyn, Wielka Brytania Wpisano: UNIKERIS LIMITED, Manchester,
Wielka Brytania
(11) 2219676 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2219676 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2247764 A. Wykreślono: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania Wpisano: Jingye Steel (UK) Ltd, Londyn, Wielka
Brytania
(11) 2335256 A. Wykreślono: MSF Technologies Limited,
Cambridge, Wielka Brytania Wpisano: ETA Green Power Limited,
Hethel, Wielka Brytania
(11) 2473095 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2473095 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

(11) 2627677 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

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.

(11) 2627677 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

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) 2627684 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1643977 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2627684 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2504421 A. Wykreślono: Cibus Europe B.V., Kapelle, Holandia Wpisano: Cibus Europe B.V., Breda, Holandia
(11) 2643344 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2643344 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1643977 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2371665 A. Wykreślono: Siemens Mobility Limited,
Frimley, Wielka Brytania Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania

(11) 1720802 A. Wykreślono: FMC CORPORATION, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: PeroxyChem LLC, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2640531 A. Wykreślono: ICL Europe Coöperatief U.A.,
Amsterdam, Holandia Wpisano: Italmatch Chemicals S.p.A., Genova, Włochy
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(11) 2640531 A. Wykreślono: Italmatch Chemicals S.p.A., Genova, Włochy Wpisano: Italmatch Chemicals S.p.A., Arese, Włochy
(11) 2753306 A. Wykreślono: Lexicon Pharmaceuticals, Inc.,
The Woodlands, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: TerSera
Therapeutics LLC, Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2785890 A. Wykreślono: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania Wpisano: Jingye Steel (UK) Ltd, Londyn, Wielka
Brytania
(11) 2884209 A. Wykreślono: Hangzhou Sanhua Research
Institute Co., Ltd., Hangzhou, Chiny Wpisano: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd., Shaoxing, Chiny
(11) 3135122 A. Wykreślono: Innovation Foods 360, S.L.,
Madrid, Hiszpania Wpisano: Angulas Aguinaga, S.A.U., Irura, Hiszpania

Nr 26/2021

(11) 3099189 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3099190 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3105213 A. Wykreślono: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia Wpisano: SCOHIA PHARMA, Inc., Fujisawa, Japonia
(11) 3186402 A. Wykreślono: British Steel Limited, Scunthorpe, Wielka Brytania Wpisano: Jingye Steel (UK) Ltd, Londyn, Wielka
Brytania
(11) 3221120 A. Wykreślono: Mohawk Industries, Inc., Marietta, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Aladdin Manufacturing Corporation, Calhoun, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2907857 A. Wykreślono: Forest Chemical Group S.L.,
Alicante, Hiszpania Wpisano: FOREST CHEMICAL GROUP S.A., Alicante, Hiszpania

(11) 3207970 A. Wykreślono: Lin, Hui, Taizhou City, Chiny
Wpisano: Koopman International B.V., Amsterdam, Holandia

(11) 3023017 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3231301 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Ltd, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES
TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3011884 A. Wykreślono: Haaga Kehrsysteme GmbH,
Kirchheim/Teck, Niemcy Wpisano: Electrostar GmbH, Ebersbach
an der Fils, Niemcy

(11) 3402820 A. Wykreślono: Forty Seven, Inc., Menlo Park,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Forty Seven, Inc., Foster City,
Stany Zjednoczone Ameryki

Nr 26/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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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

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 127034
(U1) (21) 127349
(U1) (21) 127385
(U1) (21) 127952

18/2019
25/2019
26/2019
15/2020

(U1) (21) 127979
(U1) (21) 128099
(U1) (21) 128129

16/2020
20/2020
21/2020

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 125213
26/2017
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA
(od nr 27 348 do nr 27 361)

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

06-03
(11) 27348
(22) 2019 10 03
KĄDZIOŁKA KRZYSZTOF, Widna Góra (PL)
KĄDZIOŁKA KRZYSZTOF
Stół

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

19-06
(11) 27350
(22) 2021 05 10
2021 04 13
30-2021-0017593 (KR)
DONG-A PENCIL CO., LTD., Seul (KR)
HAKJAE KIM
Pióro

(21) 29735

(21) 28029

(51) 08-05
(11) 27349
(22) 2021 07 23
(21) 29961
(73) MASŁOWSKI ROBERT ELMAX, Fasty (PL)
(72) NOWAK JAN
(54) Tarcza z nasypem diamentowym do cięcia elementów budowlanych
(55)

(51) 15-03
(11) 27351
(22) 2021 06 10
(21) 29818
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL);
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE, Ciechanów (PL)
(72) GUGAŁA MAREK, KAPELA KRZYSZTOF, RYMUZA KATARZYNA,
ZARZECKA KRYSTYNA, NIEWĘGŁOWSKI MAREK, SIKORSKA ANNA,
KOC GRZEGORZ, GÓRSKI RAFAŁ
(54) Sekcja siewnika do siewu redlinowego rzepaku
(55)

Nr 26/2021
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

26-01
(11) 27352
(22) 2021 06 01
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL, PECA DAMIAN
Lampion

(21) 29790

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

24-04
(11) 27353
(22) 2021 04 07
(21) 29614
STOKOWSKI PRZEMYSŁAW STOKMED, Przeźmierowo (PL)
STOKOWSKI PRZEMYSŁAW
Bandaż elastyczny

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

25-01
(11) 27354
(22) 2021 06 01
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
WALĘDZIAK STEFAN
Słupek

(21) 29804

(51) 32-00, 20-99, 21-01 (11) 27355 (22) 2021 03 26 (21)29581
(73) STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) Bobrowska Anna
(54) Postać rysunkowa
(55)
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(51) 20-99, 21-01, 32-00 (11) 27356 (22) 2021 03 26 (21)29582
(73) STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) Bobrowska Anna
(54) Postać rysunkowa
(55)

(51) 32-00, 20-99, 21-01 (11) 27357 (22) 2021 03 26 (21)29583
(73) STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) Bobrowska Anna
(54) Postać rysunkowa
(55)

(51) 32-00, 21-01, 20-99 (11) 27358 (22) 2021 03 26 (21)29584
(73) STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) Bobrowska Anna
(54) Postać rysunkowa
(55)

(51) 01-01
(11) 27359
(22) 2021 02 26
(21) 29719
(73) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
(72) KUCA TOMASZ
(54) Czekoladka
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-02
(11) 27360
(22) 2021 05 29
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
SZEMIK IRENEUSZ
Doniczka

(21) 29783

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

07-07
(11) 27361
(22) 2021 05 29
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
SZEMIK IRENEUSZ
Wiadro

(21) 29784

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 00838
(11) 01080
(11) 08808
(11) 08834
(11) 09188
(11) 09189
(11) 09195
(11) 09197
(11) 09301
(11) 16274
(11) 16329
(11) 16330
(11) 16343
(11) 16365
(11) 16366
(11) 16372
(11) 16376
(11) 16377
(11) 16459
(11) 16665

2020 04 17
2020 04 18
2020 04 06
2020 04 06
2020 04 28
2020 04 27
2020 04 28
2020 04 30
2020 04 21
2020 04 26
2020 04 20
2020 04 20
2020 04 06
2020 04 06
2020 04 06
2020 04 06
2020 04 09
2020 04 09
2020 04 27
2020 04 08

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

(11) 16696
(11) 16766
(11) 17687
(11) 21728
(11) 21857
(11) 21864
(11) 21865
(11) 21866
(11) 21868
(11) 21869
(11) 21895
(11) 21899
(11) 21903
(11) 21905
(11) 21907
(11) 21911
(11) 21912
(11) 21914
(11) 21926
(11) 21927
(11) 21937
(11) 21938
(11) 21949
(11) 21951
(11) 21954
(11) 21956
(11) 21974
(11) 21983
(11) 22043
(11) 22051
(11) 22099
(11) 22100
(11) 22103
(11) 22104
(11) 22109
(11) 22119
(11) 22137
(11) 22213

2020 04 19
2020 04 14
2020 04 14
2020 04 17
2020 04 16
2020 04 02
2020 04 03
2020 04 20
2020 04 23
2020 04 23
2020 04 16
2020 04 29
2020 04 08
2020 04 01
2020 04 08
2020 04 15
2020 04 03
2020 04 01
2020 04 23
2020 04 10
2020 04 15
2020 04 15
2020 04 10
2020 04 16
2020 04 23
2020 04 27
2020 04 16
2020 04 30
2020 04 15
2020 04 10
2020 04 27
2020 04 27
2020 04 27
2020 04 27
2020 04 27
2020 04 14
2020 04 09
2020 04 27
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Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie,
uchyleniu albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę
i treść decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność
decyzji uprzednio ogłoszonej.
(11) 21884
01/2016
2020 05 29
Uchylono decyzję o udzieleniu prawa.
(11) 25267
06/2019
2020 12 24
Uchylono decyzję o udzieleniu prawa.
(11) 26026
05/2020
2020 12 18
Uchylono decyzję o udzieleniu prawa.

Nr 26/2021
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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 342 446 do nr 342 725)
(111) 342446
(220) 2020 09 22
(210) 518630
(151) 2021 03 31
(441) 2020 12 07
(732) GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rapaty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gugu
(540)

(591) rózowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia do kopiowania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, sprzęt do komunikacji, urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
komputerowe bazy danych, oprogramowanie, nośniki dźwięku,
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, płyty winylowe,
nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], segregatory na płyty CD,
pokrowce na odtwarzacze płyt cd, kasety muzyczne, kasety dźwię-

kowe, kasety audio, cyfrowe dyski audio, dyski holograficzne, elektroniczne nośniki danych, dyskietki, hologramy, etui na płyty DVD,
etui na płyty kompaktowe, etui na urządzenia do przechowywania
muzyki, kasety wideo, magnetofony, kodowane karty upominkowe,
nagrane dyski laserowe, nagrania cyfrowe, nośniki do danych, nagrania dźwiękowe, płyty DVD, płyty gramofonowe, płyty holograficzne, taśmy fonograficzne, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, akcesoria na szyję, bluzki, bluzy dresowe, chusty [odzież], bokserki, dresy ortalionowe, dżinsy, komplety
koszulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki polo,
koszulki z nadrukami, bielizna, skarpetki, t-shirty z krótkim rękawem,
rękawiczki, opaski przeciwpotne, opaski na głowę, paski tekstylne,
paski skórzane [odzież], damskie luźne topy, garnitury, kombinezony, kominiarki, kombinezony piankowe, kurtki, krótkie spodnie,
krawaty, maski na oczy, nauszniki [odzież], muszki, odzież do spania,
odzież dziecięca, ogrzewacze rąk [odzież], podkoszulki, 41 impresariat artystyczny, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi w zakresie
gier wideo, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, mastering płyt, realizacja rozrywki na żywo, usługi studia nagrań, realizacja transmisji radiowych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej,
nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie koncertów, usługi festiwali muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez muzyków.
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(111) 342447
(220) 2020 12 23
(210) 522499
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puchały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zioolco&Co.
(510), (511) 3 kosmetyki, 30 herbaty.
(111) 342448
(220) 2020 12 23
(210) 522505
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PIRAMBIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 342449
(220) 2020 12 23
(210) 522506
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rajkowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT BIOFEED
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt,
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, produkty do pielęgnacji
skóry zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony
dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], odświeżacze oddechu dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt,
5 suplementy diety dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, preparaty
do mycia zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, obroże przeciw
pchłom dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, 31
karmy i pasze dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, pasze
zbożowe dla zwierząt, napoje dla zwierząt, jadalne smakołyki dla
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla
zwierząt gospodarskich, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, jadalne produkty do żucia
dla zwierząt domowych, ziarna [nasiona], surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, żywe zwierzęta.
(111) 342450
(220) 2020 12 23
(210) 522511
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wspieram lokalne
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.01, 26.11.03, 26.11.09,
26.11.10, 26.11.12, 26.04.03, 26.04.06, 26.04.09, 26.01.01, 29.01.14
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(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe w formie elektronicznej, broszury foldery i ulotki
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w formie elektronicznej, 16
publikacje drukowane, ulotki, plakaty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, broszury, foldery, broszury foldery i ulotki z zakresu
ochrony i promocji zdrowia, 35 organizowanie zakupu na rzecz
osób trzecich leków, środków medycznych, sprzętu diagnostycznego oraz innego sprzętu poprawiającego komfort pacjentów,
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pomoc
w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla
placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją, usługi związane z promowaniem pomocy dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i samotnym, organizowanie aukcji
publicznych, usługi reklamowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej i terapii, usługi promowania działań w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających terapii oraz rehabilitacji osób chorych
i niepełnosprawnych, prowadzenie kompleksowych kampanii
reklamowych w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży oraz edukacji, promowanie akcji pozyskiwania funduszy na rzecz pomocy
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, osobom chorym oraz niepełnosprawnym, organizowanie zakupu leków i sprzętu dla placówek medycznych, domów dziecka, domów starców, hospicjów
i ośrodków rehabilitacyjnych, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, inwestowanie funduszy
na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek
charytatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
finansowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, pozyskiwanie
funduszy na projekty humanitarne, udzielanie wsparcia finansowego, w tym stypendiów, dla dzieci lub młodzieży, organizowanie zbierania funduszy, organizowanie zbiórek finansowych,
przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych,
przydzielanie stypendiów na wyższych uczelniach, przydzielanie
stypendiów naukowych, sponsorowanie działalności sportowej,
udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi
filantropijne w zakresie datków pieniężnych, usługi funduszu dobroczynnego, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, usługi w zakresie dotacji finansowych,
usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, zbieranie funduszy, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze
i reporterskie, organizowanie seminariów związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], usługi edukacyjne, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], wspomaganie działalności edukacyjnej,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów,
konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii
społecznych, organizowanie i prowadzenie loterii, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, filmowe, audiowizualne, radiowe, multimedialne, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe,
usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników,
periodyków, książek, usługi publikacji, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie czasopism,
gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, usługi publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe.

(111) 342451
(220) 2020 12 23
(210) 522512
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) STELMACH JAROSŁAW SAFETY PROJECT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP SAFETY PROJECT
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(111) 342455
(220) 2020 12 22
(210) 522541
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) PRODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prodio
(540)

(540)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 342452
(220) 2020 12 23
(210) 522513
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) STELMACH JAROSŁAW SAFETY PROJECT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFE PLACE CONGRESS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24, 26.11.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
kongresów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów,
prowadzenie seminariów i kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
kongresów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, udostępnianie informacji na temat kongresów, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej.
(111) 342453
(220) 2017 06 16
(210) 522522
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) Autoplastic LLC, Ivanstevo (RU)
(540) (znak słowny)
(540) SMARTMAT
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, tkaniny izolacyjne, mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, tworzywa sztuczne półprzetworzone, taśmy izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne.
(111) 342454
(220) 2020 12 22
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) JOHN JAKUB, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by Insomnia
(540)
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(210) 522529

(591) czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 29.01.13, 03.13.01, 03.13.24
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie.

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do planowania produkcji i zarządzania dla małych firm.
(111) 342456
(220) 2020 12 23
(210) 522548
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łaciaty i ja
(540)

(591) niebieski, zielony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty
seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe
mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
mleko do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka do kawy.
(111) 342457
(220) 2020 12 23
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD ROCK CIDER
(540)

(210) 522553

(591) żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 cydr, wina.
(111) 342458
(220) 2020 12 24
(210) 522563
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ALEKSANDROWICZ APOLONIA ARCY-MIEJSCE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARCY-MIEJSCE
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
analizy w zakresie inwestycji, analizy finansowo-ekonomiczne, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące kredytów,
doradztwo finansowe, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, wycena nieruchomości, ocena zdolności kredytowej firm
i osób prywatnych, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, pomoc w zakupie nieruchomości, handel nieruchomościami, sprzedaż
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nieruchomości, zakup nieruchomości na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, zakup nieruchomości w celu wynajmu, wynajem
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], zarządzanie
portfelem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich],
usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości.

(111) 342459
(220) 2020 12 24
(210) 522564
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ALEKSANDROWICZ APOLONIA ARCY-MIEJSCE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCY miejsce
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24, 26.11.25, 22.05.25, 26.01.16
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
analizy w zakresie inwestycji, analizy finansowo-ekonomiczne, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące kredytów,
doradztwo finansowe, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, wycena nieruchomości, ocena zdolności kredytowej firm
i osób prywatnych, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, pomoc w zakupie nieruchomości, handel nieruchomościami, sprzedaż
nieruchomości, zakup nieruchomości na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, zakup nieruchomości w celu wynajmu, wynajem
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], zarządzanie
portfelem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich],
usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości.
(111) 342460
(220) 2020 12 26
(210) 522573
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WIŚNIEWSKI ADAM, Koronowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASPOS
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, interaktywne publikacje elektroniczne, dokumentacja
komputerowa w formie elektronicznej, zapisane pliki danych, 16
kwestionariusze drukowane, drukowane ankiety, formularze [blankiety, druki].
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(111) 342461
(220) 2020 12 26
(210) 522575
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) BOBIN JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DUET, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOBIN
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, akcesoria metalowe do okien, akcesoria metalowe do szyn szafy, blokujące nakrętki metalowe, części
zamków z metalu, metalowe klucze, metalowe kołki zabezpieczające, metalowe mechanizmy zamykające, metalowe obudowy do zamków, metalowe wkładki zamka, metalowe zamki do drzwi, metalowe
zasuwy do drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe wsporniki
do kabli, zamki metalowe, klamry metalowe, karabińczyki metalowe,
metalowe oczka zawiasowe, metalowe nakrętki gwintowane, metalowe łączniki gwintowane, metalowe wkręty do drewna, nakrętki
śrub z metalu, metalowe zamknięcia do okien, pinezki z metalu, śruby metalowe, strzemiona metalowe, sworznie metalowe z płaskimi
łbami i otworami na zawleczkę, zaciski metalowe, zamki obrotowe
do okien metalowe, zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe,
wsporniki metalowe, metalowe profile, pręty z metalu, łączniki metalowe do okien skrzynkowych, metalowe łączniki dokowe, prowadnice metalowe, prowadnice szuflad z metalu, prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], profile aluminiowe, półki metalowe [konstrukcje], okucia meblowe z metalu, okucia metalowe, mocowania
z metali do szkła, listwy metalowe do mocowania okien [kitlistwy],
zatrzaski metalowe do mebli, metalowe zatrzaski kulkowe, metalowe ramy regałów [inne niż meble], metalowe wsporniki do półek
[inne niż części mebli], metalowe odbojniki drzwiowe, kosze metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, uchwyty, poręcze metalowe, uchwyty metalowe do szuflad, metalowe uchwyty prysznicowe,
metalowe żaluzje zwijane, metalowe nakrętki, kółka samonastawne
do mebli metalowe, metalowe zamki szyfrowe z kombinacją liter, 20
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, osprzęt do drzwi,
bram i okien, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, elementy meblowe, złącza do mebli, drzwi do mebli ze szkła, kosze niemetalowe, kółka samonastawne, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, listwy profilowe do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy],
lustra (srebrzone szkło), prowadnice do szuflad [okucia meblowe],
odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, wsporniki do kabli wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe wsporniki półek, wsporniki do materiałów wystawowych, systemy do zabudowy wewnętrznej
szaf wnękowych i garderob [części mebli], półki na klawiatury komputerowe, stopki do mebli, uchwyty do szuflad, nie z metalu, niemetalowe uchwyty do mebli, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli,
żaluzje wewnętrzne, nakrętki niemetalowe, zawiasy niemetalowe,
zawiasy z elementem mocującym z materiałów niemetalowych,
zamki do mebli niemetalowe, zamki szyfrowe niemetalowe [nieelektryczne], łączniki do okien niemetalowe, łączniki do żaluzji listewkowych, łączniki gwintowe, niemetalowe, meble wykonane głównie
ze szkła, mocowania śrubowe, niemetalowe, niemetalowe elementy
łączące do mebli, nogi do mebli, oprawy do szczotek, przyssawki
z tworzyw sztucznych, szuflady, uchwyty przyssawkowe [mocowania], zamki i klucze, niemetalowe, zatrzaski niemetalowe, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez internet następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
drobne wyroby metalowe, akcesoria metalowe do okien, akcesoria
metalowe do szyn szafy, blokujące nakrętki metalowe, części zamków z metalu, metalowe klucze, metalowe kołki zabezpieczające,
metalowe mechanizmy zamykające, metalowe obudowy do zamków, metalowe wkładki zamka, metalowe zamki do drzwi, metalowe
zasuwy do drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe wsporniki
do kabli, zamki metalowe, klamry metalowe, karabińczyki metalowe,
metalowe oczka zawiasowe, metalowe nakrętki gwintowane, metalowe łączniki gwintowane, metalowe wkręty do drewna, nakrętki
śrub z metalu, metalowe zamknięcia do okien, pinezki z metalu, śruby metalowe, strzemiona metalowe, sworznie metalowe z płaskimi
łbami i otworami na zawleczkę, zaciski metalowe, zamki metalowe,
zamki obrotowe do okien metalowe, zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe, wsporniki metalowe, metalowe profile, pręty z metalu, łączniki metalowe do okien skrzynkowych, metalowe łączniki
dokowe, prowadnice metalowe, prowadnice szuflad z metalu, prowadnice do drzwi przesuwnych (z metalu), profile aluminiowe, półki
metalowe (konstrukcje), okucia meblowe z metalu, okucia metalowe,
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mocowania z metali do szkła, listwy metalowe do mocowania okien
[kitlistwy], zatrzaski metalowe do mebli, metalowe zatrzaski kulkowe, metalowe wsporniki do mebli, metalowe ramy regałów [inne niż
meble], metalowe wsporniki do półek [inne niż części mebli], metalowe odbojniki drzwiowe, kosze metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, zatrzaski metalowe do mebli, uchwyty, poręcze metalowe,
uchwyty metalowe do szuflad, metalowe uchwyty prysznicowe,
metalowe żaluzje zwijane, metalowe nakrętki, zawiasy metalowe,
kółka samonastawne do mebli metalowe, metalowe zamki szyfrowe
z kombinacją liter, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, niemetalowe elementy
złączne, elementy meblowe, niemetalowe elementy złączne, złącza
do mebli, drzwi do mebli ze szkła, kosze niemetalowe, kółka samonastawne, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, listwy profilowe do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy], lustra (srebrzone
szkło), prowadnice do szuflad (okucia meblowe), odbojniki do drzwi
z tworzyw sztucznych, wsporniki do kabli wykonane z tworzyw
sztucznych, niemetalowe wsporniki półek, wsporniki do materiałów
wystawowych, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób (części mebli), półki na klawiatury komputerowe,
stopki do mebli, uchwyty do szuflad, nie z metalu, niemetalowe
uchwyty do mebli, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, żaluzje wewnętrzne, nakrętki niemetalowe, zawiasy niemetalowe, zawiasy z elementem mocującym z materiałów niemetalowych, zamki
do mebli niemetalowe, zamki szyfrowe niemetalowe [nieelektryczne], łączniki do okien niemetalowe, łączniki do żaluzji listewkowych,
łączniki gwintowe, niemetalowe, meble wykonane głównie ze szkła,
mocowania śrubowe, niemetalowe, niemetalowe elementy łączące
do mebli, nogi do mebli, oprawy do szczotek, przyssawki z tworzyw
sztucznych, szuflady, uchwyty przyssawkowe [mocowania], zamki
i klucze, niemetalowe, zatrzaski niemetalowe.

(540)

(111) 342462
(220) 2020 12 27
(210) 522577
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) PŁUZIŃSKI GRZEGORZ ECOTHESIS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) chemIQ
(510), (511) 9 oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

(591) brązowy, jasnobrązowy, złoty
(531) 07.01.03, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17,
26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, herbatniki, herbatniki oblane czekoladą, czekolada,
czekolada pitna, gorąca czekolada, czekolada w proszku, czekolada
do wyrobów cukierniczych i chleba, czekoladki, cukierki, krówka
(cukierek), landrynki, lizaki [wyroby cukiernicze], pralinki, słodycze
czekoladowe, desery czekoladowe, kremy czekoladowe, sos czekoladowy, polewy o smaku czekoladowym, syrop czekoladowy, syropy
smakowe, musy czekoladowe, marcepan, marcepan w czekoladzie,
orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, owoce w polewie czekoladowej, batoniki, batony czekoladowe, batony zbożowe
i energetyczne, wafelki [artykuły spożywcze], wafle czekoladowe,
bezy, budynie deserowe, kakao, żywność zawierająca kakao [jako
główny składnik], herbaty, kawa, napoje czekoladowe, czekoladowa
kawa.

(111) 342463
(220) 2020 12 27
(210) 522578
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WORWA KATARZYNA ART FACE, Tokarnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Art Face
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone online, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie makijażu
permanentnego, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania
rzęs, usługi salonów piękności, zabiegi pielęgnacji urody, doradztwo
dotyczące urody, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs.
(111) 342464
(220) 2020 12 27
(210) 522581
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) OLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Mysłaków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1657 Pierniki Świdnickie

(591) brązowy, jasnobrązowy, złoty
(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 07.01.03,
25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, piernik, pierniczki.
(111) 342465
(220) 2020 12 27
(210) 522582
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) OLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Mysłaków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1657 Frykasy Świdnickie
(540)

(111) 342466
(220) 2020 12 27
(210) 522583
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEKMET
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny do cięcia [do obróbki
metalu], maszyny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania
metalu, maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych, maszyny do cięcia
metali, maszyny do gładzenia do obróbki metali, giętarki do obróbki
metalu, gwintownice [maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostownice do blach [maszyny], przecinaki do maszyn, dłutownice [do obróbki metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obróbki
metalu], obrabiarki do metalu, przeciągarki [do obróbki metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki metalu, przyrządy do ścinania [do obróbki
metalu], olejowe prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, mechanizmy zrobotyzowane
do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, maszyny do ciągnienia
drutu, maszyny do formowania drutu, maszyny do zwijania drutu,
pakowarki, narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części linii
pakujących [maszyny], betoniarki, maszyny do wykańczania betonu,
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maszyny natryskujące beton, maszyny umieszczające beton, wibratory do betonu, narzędzia do układania płytek [maszyny], maszyny
do wylewek, pompy do betonu, maszyny budowlane do konstrukcji
betonowych, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, maszyny do formowania drewna, piły [maszyny], piły tarczowe [stosowane w przemyśle
obróbki drewna], frezarki do drewna, maszyny do mielenia drewna,
maszyny do cięcia drewna na wióry, maszyny do korowania drewna,
łuparki do drewna [maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, wiertarki do drewna, elektryczne piły do drewna, bruzdownice
[obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki, frezy do frezarek.

(111) 342467
(220) 2020 12 27
(210) 522584
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROMANI
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania metalu,
maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych, maszyny do cięcia metali,
maszyny do gładzenia do obróbki metali, giętarki do obróbki metalu, gwintownice [maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostownice
do blach [maszyny], przecinaki do maszyn, dłutownice [do obróbki
metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obróbki metalu],
obrabiarki do metalu, przeciągarki [do obróbki metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], tokarki [do obróbki metalu], wiertarki
do obróbki metalu, przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe
prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane mechanizmy
do obróbki metalu, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna,
roboty przemysłowe do obróbki metali, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do formowania drutu, maszyny do zwijania drutu, pakowarki, narzędzia
do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących [maszyny],
betoniarki, maszyny do wykańczania betonu, maszyny natryskujące
beton, maszyny umieszczające beton, wibratory do betonu, narzędzia
do układania płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem
diamentowym, maszyny do formowania drewna, piły [maszyny], piły
tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], frezarki do drewna, maszyny do mielenia drewna, maszyny do cięcia drewna na wióry,
maszyny do korowania drewna, łuparki do drewna [maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, wiertarki do drewna, elektryczne piły
do drewna, bruzdownice [obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki, frezy
do frezarek, adres do korespondencji.
(111) 342468
(220) 2020 12 23
(210) 522603
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) DBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMSales
(540)

(591) czarny, niebieski, fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych), profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi marketingowe, 42 tworzenie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną
inteligencją w sieciach danych.
(111) 342469
(151) 2021 05 18

(220) 2020 12 23
(441) 2021 02 01

(210) 522609

Nr 26/2021

(732) DBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEADIN
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, 35 skomputeryzowana weryfikacja danych.
(111) 342470
(220) 2020 12 28
(210) 522615
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) PLUSZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) youtel
(510), (511) 9 części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, części
i akcesoria do urządzeń mobilnych, części i akcesoria do telefonów,
części i akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne,
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki,
ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane
do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw
sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów.
(111) 342471
(220) 2020 12 28
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) KOCISZEWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiSiE TULiSiE
(540)

(210) 522616

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, rożowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.14, 03.01.24
(510), (511) 16 książki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio,
książki z zadaniami dla dzieci, kubki na ołówki, 21 kubki, kubki do napojów, 25 koszulki z nadrukami, koszulki dla dzieci, 28 przyrządy
do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, zabawki, zabawki
edukacyjne, zabawki mówiące, zabawki pluszowe, zabawki rozwojowe dla niemowląt, klocki do budowy [zabawki], 35 prowadzenie
sprzedaży stacjonarnej, internetowej, detalicznej i hurtowej książek
dla dzieci, książek dla dzieci z elementem audio, książek z zadaniami
dla dzieci, kubków na ołówki, kubków, kubków do napojów, koszulek
z nadrukami, koszulek dla dzieci, 41 przedszkola, 42 projektowanie
logo na koszulki z krótkim rękawem, 43 placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, żłobki.
(111) 342472
(220) 2020 12 24
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)

(210) 522618

Nr 26/2021
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania
gotowe z mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 31 zwierzęta żywe, 35
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych
na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin,
konserw mięsnych, jaj, 40 ubój zwierząt, 44 hodowla zwierząt.

(540)
(540)

(111) 342475
(220) 2020 12 28
(210) 522631
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ZATKE ALEKSANDER LASER DELUX, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laser DeLux
(540)
(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy, czerwony,
ciemnoczerwony, niebieski, żółty, szary, czarny, jasnoróżowy,
brązowy
(531) 29.01.15, 02.05.02, 02.05.05, 02.05.23
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma,
ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń).
(111) 342473
(220) 2020 12 24
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 522621

(111) 342476
(220) 2020 12 28
(210) 522639
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) KUCHARSKA-SZYDELSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO TU NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy, czerwony,
ciemnoczerwony, żółty, ciemnożółty, zielony, ciemnozielony,
niebieski, granatowy, biały, szary, różowy, jasnozielony,
jasnoróżowy
(531) 29.01.15, 02.05.03, 02.05.05, 02.05.23
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma,
ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń).
(111) 342474
(220) 2020 12 24
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed KACZKA Pekin z polskich ferm
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 05.03.13, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.

(210) 522627

(591) czerwony, ciemnoczerwony, żółty, biały, brązowy, szary,
ciemnoszary, zielony
(531) 03.07.06, 03.07.24, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(591) biały, czarny, ciemnozłoty
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, usługi nabywania nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wyceny finansowe
nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości [wycena], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości,
organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wyceny
finansowe nieruchomości dzierżawionych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku,
oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich].
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(111) 342477
(220) 2020 12 28
(210) 522648
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) MASIAREK BARTŁOMIEJ BAGGAGE, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAGGAGE
(540)

(591) turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, etui
do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty,
etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, portfele na karty
kredytowe, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty
[wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty, etui na pieluchy, etui
na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui na wizytówki w postaci portfeli,
etui z imitacji skóry, etykiety na bagaż z kauczuku, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały w postaci etui
na klucze, kopertówki, kopertówki [małe torebki], koperty ze skóry
do pakowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, kosmetyczki
[saszetki na przybory toaletowe], kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, małe portmonetki, małe plecaki, małe damskie torebki bez
rączki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety na bagaż, niewielkie torby podróżne, plecaki,
pasy do bagażu, paski do torebek na ramię, paski do portmonetek,
nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, plecaki dla wędrowników,
plecaki do noszenia niemowląt, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki z kółkami, płócienne torby na zakupy, podręczne
torby do samolotu, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby,
podróżne torby na ubranie, pojemniki na monety, portfele, pokrowce
[worki] na sprzęt, portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele
do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portmonetki,
portfele z przegródkami na karty, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki na drobne z metali szlachetnych, sakwy, sakiewki skórzane, sakiewki ściągane na sznurek, sakiewki na klucze, składane
teczki, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe,
skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, torby alpinistyczne, torby
biwakowe, torby do pracy, torby do noszenia niemowląt przez ramię,
torby gimnastyczne, torby i portfele skórzane, torby kurierskie, torby
lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania,
torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule i sukienki,
torby na jednodniowy pobyt, torby na książki, torby na kółkach, torby
na materiały do robienia na drutach, torby na narzędzia, puste, torby
na narzędzia [puste] motocyklowe, torby na narzędzia, sprzedawane
bez wyposażenia, torby na nuty, torby na obuwie, torby na odzież
sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby
na piesze wycieczki, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch kółkach,
torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
torby na zakupy wykonane ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi
kółkami, torby naramienne dla dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby podręczne do samolotu, torby podróżne,
torby podręczne na odzież sportową, torby podróżne na buty, torby
podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry, torby podróżne
wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane z imitacji
skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby [pokrowce] na ubrania do podróży, torby przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby
sportowe, torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię],
torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby wodoodporne, torby w kształcie walca, torby wykonane ze skóry,
torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby zakupowe, torby ze sznurka na zakupy, torebki, torby ze sztucznego futra, torebki damskie, to-
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rebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię,
torebki do ręki, torebki-kuferki [boston bag], torebki męskie, torebki
na biodra [nerki], torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia,
torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki-paski, torebki-paski na biodra, torebki, portmonetki i portfele, torebki typu hobo,
torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry,
torebki wykonane ze skóry, tornistry szkolne, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, uchwyty do toreb, uniwersalne torby gimnastyczne,
uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach,
walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki
podróżne, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie plecaków, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie toreb damskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek
do ręki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
torebek do noszenia przy pasku, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek do przewieszenia przez ramię, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie toreb męskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie plecaków uczniowskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie plecaków wycieczkowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie toreb uniwersalnych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie portfeli, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie etui na wizytówki, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie teczek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie aktówek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie toreb na piesze
wycieczki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
walizek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie plecaków,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb damskich,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek do ręki,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek do noszenia
przy pasku, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek
do przewieszenia przez ramię, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb męskich, usługi sprzedaży hurtowej świadczone
w zakresie plecaków uczniowskich, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie plecaków wycieczkowych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb uniwersalnych, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone w zakresie portfeli, usługi sprzedaży hurtowej
świadczone w zakresie etui na wizytówki, usługi sprzedaży hurtowej
świadczone w zakresie teczek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone
w zakresie aktówek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb na piesze wycieczki, usługi sprzedaży hurtowej świadczone
w zakresie walizek.

(111) 342478
(220) 2020 12 28
(210) 522649
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) KSIĘŻYK JADWIGA NJ, Kunowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rudepol
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków
czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żrących środków czyszczących, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do prania,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie butelek dla dzieci, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie smoczków dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odżywek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji dzieci, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pieluch dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie napojów mlecznych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów gospodarstwa domowego,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nożyc do trawy, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie parasoli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ręczników kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
materiałów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie baterii, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żarówek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rękawic sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży de-
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talicznej w zakresie napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
herbaty lodowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie napojów
musujących, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie napojów energetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soków, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie syropów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wody, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wody
ze smakiem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bułek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bagietek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ciastek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tortów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lodów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie deserów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mięsa, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów ziemniaczanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie warzyw, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie masła, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie jogurtów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sałatek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czekolady, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie wyrobów cukierniczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli ogrodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków czyszczących, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żrących środków czyszczących,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów do prania, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie butelek dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
smoczków dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odżywek
dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pieluch dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie herbaty, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie napojów mlecznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tekstyliów
domowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nożyc do trawy,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie parasoli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ręczników kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie materiałów biurowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie baterii, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żarówek, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie napojów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
herbaty lodowej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie napojów musujących, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie napojów energetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soków, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie syropów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wody, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wody ze smakiem, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bułek, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie bagietek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciastek,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tortów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lodów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie deserów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mięsa, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie produktów ziemniaczanych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie warzyw, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
masła, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie jogurtów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sałatek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czekolady, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyrobów
cukierniczych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie mebli ogrodowych.

(111) 342479
(220) 2020 12 28
(210) 522650
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) BIGORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaksmanice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGORDI
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, etui
do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty,
etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, portfele na karty
kredytowe, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty
[wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty, etui na pieluchy,
etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui na wizytówki w postaci
portfeli, etui z imitacji skóry, etykiety na bagaż z kauczuku, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały
w postaci etui na klucze, kopertówki, kopertówki [małe torebki],
koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kosmetyczki
sprzedawane bez zawartości, małe portmonetki, małe plecaki, małe
damskie torebki bez rączki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki
kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety na bagaż, niewielkie
torby podróżne, plecaki, pasy do bagażu, paski do torebek na ramię,
paski do portmonetek, nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt,
plecaki dla wędrowników, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki
[małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki z kółkami, płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, podróżne
pokrowce na krawaty, podróżne torby, podróżne torby na ubranie,
pojemniki na monety, portfele, pokrowce [worki] na sprzęt, portfele
damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku,
portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portmonetki, portfele z przegródkami na karty, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki
na drobne z metali szlachetnych, sakwy, sakiewki skórzane, sakiewki
ściągane na sznurek, sakiewki na klucze, składane teczki, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, skórzane
pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane torby
na zakupy, skórzane torebki, torby alpinistyczne, torby biwakowe,
torby do pracy, torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby gimnastyczne, torby i portfele skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby
na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na książki, torby na kółkach, torby
na materiały do robienia na drutach, torby na narzędzia, puste, torby
na narzędzia [puste] motocyklowe, torby na narzędzia, sprzedawane
bez wyposażenia, torby na nuty, torby na obuwie, torby na odzież
sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby
na piesze wycieczki, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy wielokrotnego
użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby na zakupy z doczepionymi kółkami, torby naramienne dla dzieci, torby pamiątkowe,
torby plażowe, torby płócienne, torby podręczne do samolotu, torby podróżne, torby podręczne na odzież sportową, torby podróżne
na buty, torby podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne
wykonane z imitacji skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby
[pokrowce] na ubrania do podróży, torby przenośne, torby robione
na drutach, nie z metali szlachetnych, torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, torby sportowe, torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby wodoodporne, torby w kształcie walca,
torby wykonane ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby
zakupowe, torby ze sznurka na zakupy, torebki, torby ze sztucznego futra, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki
do przewieszania przez ramię, torebki do ręki, torebki-kuferki [boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torebki na ramię, torebki
noszone na biodrach, torebki-paski, torebki-paski na biodra, torebki, portmonetki i portfele, torebki typu hobo, torebki wieczorowe,
torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane
ze skóry, tornistry szkolne, uchwyty do noszenia toreb z zakupami,
uchwyty do toreb, uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki podróżne, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, 35 usługi sprzedaży
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detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie plecaków, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie toreb damskich, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek do ręki,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek
do noszenia przy pasku, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek do przewieszenia przez ramię, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie toreb męskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie plecaków uczniowskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie plecaków wycieczkowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie toreb uniwersalnych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie portfeli, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie etui na wizytówki, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie teczek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie aktówek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie toreb na piesze
wycieczki, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie walizek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie
plecaków, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb
damskich, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek
do ręki, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek
do noszenia przy pasku, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie torebek do przewieszenia przez ramię, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb męskich, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie plecaków uczniowskich, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone w zakresie plecaków wycieczkowych, usługi
sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie toreb uniwersalnych,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie portfeli, usługi
sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie etui na wizytówki, usługi
sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie teczek, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone w zakresie aktówek, usługi sprzedaży hurtowej
świadczone w zakresie toreb na piesze wycieczki, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone w zakresie walizek.

(111) 342480
(220) 2020 12 29
(210) 522657
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) JAKŚ AGNIESZKA, JAKŚ DAWID KLIK PROJEKT SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANKOBRANIE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe
online, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, opracowywanie
katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi
zarządzania społecznością online, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, organizacja konkursów w celach
reklamowych, usługi współpracy z blogerami, marketing afiliacyjny,
analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości
społecznej w dziedzinie reklamy, badania opinii publicznej, rynkowe
badania opinii publicznej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
publikowanie materiałów reklamowych online, rozpowszechnianie
reklam poprzez Internet, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, elektroniczne przetwarzanie danych, dostarczanie powierzchni reklamowych
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w globalnej sieci komputerowej, pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych,
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, udostępnianie
powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, agencje
reklamowe, 36 usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, informacje finansowe, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, doradztwo
finansowe, udzielanie informacji finansowych, udostępnianie informacji finansowych online, usługi informacji i doradztwa finansowego, dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, pośrednictwo w usługach finansowych, doradztwo
w zakresie kart kredytowych, usługi doradcze w zakresie finansów
osobistych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy
danych, 41 kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń online, prowadzenie warsztatów [szkolenia], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, organizacja webinariów,
tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, usługi pisania blogów, organizacja szkoleń, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, przekazywanie know-how [szkolenia], publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub internetu, prezentacja filmów,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie multimedialne książek,
publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], wydawanie audiobooków, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie książek, publikowanie drogą elektroniczną.

(111) 342481
(220) 2020 12 29
(210) 522660
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aurobiot
(510), (511) 5 leki, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne,
z wyłączeniem leków, suplementów diety oraz preparatów farmaceutycznych stosowanych w terapii genowej.
(111) 342482
(220) 2020 12 29
(210) 522661
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aurocefurox
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty farmaceutyczne, suplementy
diety.
(111) 342483
(220) 2020 12 29
(210) 522671
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) NIEZGODA DOMINIK ATUM PLUS BTH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATUM PLUS
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(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, granatowy
(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa, obsługa i konserwacja pojazdów, naprawy
blacharskie karoserii samochodów, naprawy bezinwazyjne wgniotek i wgnieceń w karoseriach samochodów, naprawy samochodów
po gradobiciu.
(111) 342484
(220) 2020 12 28
(210) 522672
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ZAJĄC PRZEMYSŁAW UTB POLSKA, Chwałkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTB Polska
(540)

(531) 18.01.14, 18.01.15, 18.01.16, 18.01.19, 18.01.23, 18.01.25,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opon przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opon do wózków
widłowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pozycjonerów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie łańcuchów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wideł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie trzpieni, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie żurawi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie szufli do materiałów sypkich, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie wideł teleskopowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lemieszy do śniegu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
paletyzerów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrotnic, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pozycjonerów wideł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków widłowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie chwytaków do bel makulatury, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych do skrzynio-palet,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków do kartonów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych
do zwoi papieru, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych do beczek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych do kręgów betonowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wózków widłowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie mini dźwigów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie mini żurawi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do wózków widłowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów do wózków widłowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opon przemysłowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
opon do wózków widłowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
chwytaków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pozycjonerów,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie łańcuchów, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie wideł, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
trzpieni, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żurawi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szufli do materiałów sypkich, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wideł teleskopowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie lemieszy do śniegu, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie paletyzerów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrotnic, usługi sprzedaj’ hurtowej w zakresie pozycjonerów wideł,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków widłowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków do bel makulatury, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków obrotowych do skrzynio-palet, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków do kartonów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków obrotowych
do zwoi papieru, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków
obrotowych do beczek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chwytaków obrotowych do kręgów betonowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chwytaków obrotowych do kręgów betonowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wózków widłowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie mini dźwigów, usługi sprzedaży hur-
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towej w zakresie mini żurawi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części do wózków widłowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów do wózków widłowych, 37 serwis i naprawa urządzeń
do podnoszenia, serwisowanie dźwigów, serwisowanie obrabiarek,
serwisowanie rurociągów, serwisowanie przewodów, serwis urządzeń elektronicznych, serwisowanie sieci elektrycznych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, serwisowanie pojazdów dostawczych,
serwisowanie rur kanalizacyjnych, serwis elektrycznych urządzeń
konsumenckich, serwisowanie oraz przegląd silników pojazdów,
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie
urządzeń do chłodzenia, konserwacja, serwis, strojenie i naprawa
silników, serwis i naprawa mechanicznych platform dostępowych,
serwis i naprawa platform roboczych unoszących, naprawa dźwigów, naprawa pomp, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa
elementów silników, naprawa pieców przemysłowych, naprawa
urządzeń elektrycznych, organizowanie naprawy pojazdów, naprawa karoserii samochodowych, usługi ślusarskie [naprawa], naprawa
sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń ogrzewczych, naprawa
maszyn przemysłowych, informacja o naprawach, naprawa artykułów z żelaza, wynajem urządzeń hydraulicznych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem pomp
do odwadniania, wynajem rusztowań, wynajem dźwigów, wynajem
narzędzi, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku
w budownictwie, budowla akumulatorowni, modernizacja akumulatorowni, serwis baterii, wynajem prostowników, wynajem żurawi,
serwis żurawi, serwis wózków widłowych, serwis baterii trakcyjnych,
39 wynajem wózków widłowych, wypożyczanie wózków widłowych,
udzielanie informacji dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń
do pakowania lub owijania, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub
zawijania, informacja o magazynowaniu, informacja o składowaniu,
magazynowanie, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, pakowanie towaru, składowanie, składowanie towarów, usługi
informacyjne związane z przechowywaniem, usługi konsultacyjne
dotyczące magazynowania, usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi
przechowywania paczek, usługi przechowywania w chłodniach,
usługi składowania, usługi związane z magazynowaniem towarów,
usługi w zakresie przechowywania bagażu, transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, usługi transportowe, usługi transportu drogowego, usługi transportu pojazdami
silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi
w zakresie organizowania transportu drogowego, udostępnianie pojazdów do wynajmu.

(111) 342485
(220) 2020 12 28
(210) 522674
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) BUŁKOWSKI KAROL NADZWYCZAJNIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADZWYCZAJNIE
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 02.09.01, 11.03.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online
w zakresie wyrobów ceramicznych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie filiżanek do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ceramicznych filiżanek do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ceramicznych kubków, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie zastawy stołowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie serwisów kuchennych z porcelany, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie naczyń wykonanych z porcelany, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dzbanków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dzbanków do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
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glinianych kubków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mis
ceramicznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zdobionych
wyrobów porcelanowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
zestawów filiżanek do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kubków do kawy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rondli ceramicznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek
do kawy, usługi sprzedaj hurtowej w zakresie ceramicznych filiżanek do kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ceramicznych
kubków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zastawy stołowej,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie serwisów kuchennych z porcelany, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie naczyń wykonanych
z porcelany, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dzbanków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dzbanków do kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie glinianych kubków, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie mis ceramicznych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie zdobionych wyrobów porcelanowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie zestawów filiżanek do kawy, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kubków do kawy, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie rondli ceramicznych.

(111) 342486
(220) 2020 12 28
(210) 522676
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) NOWACZYK CAFE SPÓŁKA JAWNA, Dopiewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nowaczyk
(510), (511) 30 bezy, budyń ryżowy, budynie deserowe, budynie
deserowe w proszku, bułeczki z czekoladą, bułeczki z dżemem,
bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, chleb, ciasteczka
solone, ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu
prażonego, ciasto na biszkopty, cienkie kruche naleśniki, cienkie
kruche placki z przyprawami [papad], cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], cienkie naleśniki, cienkie płaty czekoladowe
zawierające mielone ziarna kawy, crème caramel [karmelowy deser], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, czekolada,
czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada z alkoholem,
czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki, czekoladki z likierem, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych,
dekoracje z czekolady na choinki, deser puddingowy na bazie ryżu,
desery czekoladowe, desery z muesli, drobiny kajmakowe, dżem
ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli
[nerikiri], gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową,
gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby cukierniczej, gotowe do spożycia puddingi,
imitacje kremu budyniowego, jabłka w cieście, jadalny papier ryżowy, jagody pokryte czekoladą, koreczki, kanapeczki, krakersy, krem
jajeczny custard, kremy budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, króliczki z czekolady, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan, marcepan
w czekoladzie, mieszanki czekolady na gorąco, migdały w polewie
czekoladowej, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku,
musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy, naleśniki, nielecznicze draże, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia
w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe galaretki [słodycze],
papadumy, papier jadalny, pasty czekoladowe do chleba, pasty
czekoladowe [do smarowania], pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty z czekolady
i orzechów do smarowania kanapek, pastylki cukiernicze do pieczenia, pikantne herbatniki, pływające wyspy [deser], żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], żywność na bazie kakao,
ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], ziarna
kawy powlekane cukrem, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby piekarnicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze zawierające
dżem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym,
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wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby
cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze płynne, wyroby
cukiernicze o smaku miętowym nielecznicze, wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości
węglowodanów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze
na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, wiórki do wyrobów cukierniczych
z masła orzechowego, wata cukrowa, trufle [wyroby cukiernicze],
trufle rumowe [wyroby cukiernicze], trufle czekoladowe, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, torty Pawłowej o smaku orzechów
laskowych, tiramisu, tabletki [wyroby cukiernicze], sztuczna czekolada, suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej czyli rakugan, suflety deserowe, substytuty czekolady, substytut marcepanu, spody
do ciasta z krakersów graham, sos czekoladowy, sopapilla [smażony
chleb], sopaipillas [smażone ciastka], solone wafelki, smażone ciasteczka plecione, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, słodycze lodowe, słodycze gotowane, słodkie bułki, słodkie babeczki
Panettone, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
ryż na mleku, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddingi, praliny z waflem, biała herbata, biała herbata
w proszku, cappuccino, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czarna herbata w proszku, czekolada pitna, czekolada
w proszku, czekoladki, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowa kawa, ekstrakty czekoladowe, espresso, filtry w postaci toreb papierowych
wypełnione kawą, gorąca czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje
kawowe, herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata
bezteinowa, herbata chai, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna, herbata czarna herbata angielska], herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa,
herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata lipowa,
herbata miętowa, herbata mrożona, herbata nienaturalna, herbata
mrożona nie do celów medycznych, herbata o smaku jabłka [inna
niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna
niż do celów leczniczych], herbata rozpuszczalna, herbata z dzikiej
róży, herbata zielona, herbaty, kawa, 43 dekorowanie żywności,
dekorowanie ciast, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, lodziarnie, organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barów kawowych,
usługi barów z sokami, usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi
restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
dostarczania napojów, doradztwo kulinarne, informacja o usługach
restauracyjnych, udzielanie informacji dotyczących restauracji.

(111) 342487
(220) 2020 12 29
(210) 522680
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) ŁEBSKI KRZYSZTOF ULTRA TANGO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pizza Si
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 30 świeża pizza, pizza.
(111) 342488
(220) 2020 12 28
(210) 522681
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) NOWACZYK CAFE SPÓŁKA JAWNA, Dopiewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA CUKIERNIA N NOWACZYK 1991 RZEMIEŚLNICZA
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(540)

(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.05,
27.05.11, 27.05.17, 27.07.01
(510), (511) 30 bezy, budyń ryżowy, budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, bułeczki z czekoladą, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, chleb, ciasteczka solone,
ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego, ciasto na biszkopty, cienkie kruche naleśniki, cienkie kruche
placki z przyprawami [papad], cienkie kruche placki z przyprawami
[poppadom], cienkie naleśniki, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, crème caramel [karmelowy deser], croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami,
czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki, czekoladki z likierem,
czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe
ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki,
deser puddingowy na bazie ryżu, desery czekoladowe, desery z muesli, drobiny kajmakowe, dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], gofry, gofry czekoladowe,
gofry z polewą czekoladową, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe
desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze],
gotowe do spożycia puddingi, imitacje kremu budyniowego, jabłka
w cieście, jadalny papier ryżowy, jagody pokryte czekoladą, koreczki, kanapeczki, krakersy, krem jajeczny custard, kremy budyniowe
custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy czekoladowe
do smarowania, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
króliczki z czekolady, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze,
marcepan, marcepan w czekoladzie, mieszanki czekolady na gorąco, migdały w polewie czekoladowej, mleczne wyroby cukiernicze,
mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby
cukiernicze na patyku, musy, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy, naleśniki, nielecznicze draże, orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby
cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku,
owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe
galaretki [słodycze], papadumy, papier jadalny, pasty czekoladowe
do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pastylki cukiernicze
do pieczenia, pikantne herbatniki, pływające wyspy [deser], żywność
zawierająca kakao [jako główny składnik], żywność na bazie kakao,
ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], ziarna
kawy powlekane cukrem, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby piekarnicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze zawierające
dżem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze
o smaku miętowym nielecznicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku
praliny, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego,
wata cukrowa, trufle [wyroby cukiernicze], trufle rumowe [wyroby
cukiernicze], trufle czekoladowe, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, tiramisu, tabletki [wyroby cukiernicze], sztuczna czekolada, suszone, słodzone
ciastka z mąki ryżowej czyli rakugan, suflety deserowe, substytuty
czekolady, substytut marcepanu, spody do ciasta z krakersów graham, sos czekoladowy, sopapilla [smażony chleb], sopaipillas [sma-

33

żone ciastka], solone wafelki, smażone ciasteczka plecione, smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, słodycze lodowe, słodycze gotowane, słodkie bułki, słodkie babeczki Panettone, składniki na bazie
kakao do produktów cukierniczych, ryż na mleku, puddingi ryżowe
zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddingi, praliny z waflem, biała herbata, biała herbata w proszku, cappuccino, czekolada,
czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czarna herbata w proszku, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladki, czekoladowe
napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw,
czekoladowa kawa, ekstrakty czekoladowe, espresso, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gorąca czekolada, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, herbata bez teiny słodzona
słodzikami, herbata bezteinowa, herbata chai, herbata cytrusowa
z owocu yuzu, herbata czarna, herbata czarna herbata angielska],
herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata
jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata
lipowa, herbata miętowa, herbata mrożona, herbata nienaturalna,
herbata mrożona nie do celów medycznych, herbata o smaku jabłka
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], herbata rozpuszczalna, herbata z dzikiej róży, herbata zielona, herbaty, kawa, 43 dekorowanie żywności,
dekorowanie ciast, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, lodziarnie, organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barów kawowych, usługi barów
z sokami, usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi restauracyjne,
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych,
udzielanie informacji dotyczących restauracji.

(111) 342489
(220) 2020 12 29
(210) 522682
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR NOBLE
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
preparaty i artykuły dentystyczne.
(111) 342490
(220) 2020 12 29
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) GREDKA WOJCIECH AMRATECH, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMRATECH
(540)

(210) 522696

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, oceny techniczne związane z projektowaniem, opracowywanie produktów
dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami,
projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie naukowe
i technologiczne, projektowanie płytek obwodów elektrycznych,
projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, projektowanie systemów elektronicznych,
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów
komunikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie syste-
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mów pomiarowych, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania
produktów, usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu
komputerowego, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne
wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania pojazdów,
usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi
projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych,
usługi w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
do urządzeń wbudowanych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, diagnozowanie
błędów w oprogramowaniu komputerowym, inżynieria oprogramowania, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie
oprogramowania sterowników, pisanie programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania
sprzętowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, testowanie oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, rozwój sprzętu komputerowego,
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi naukowe
i technologiczne, usługi inżynieryjne, badania inżynieryjne, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, doradztwo techniczne,
doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne
dotyczące testowania, projektowanie techniczne, prowadzenie badań inżynierskich, testy inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne
w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki
układów scalonych, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi, badania naukowe, badania
techniczne, opracowywanie badań technicznych, prace badawcze
w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, prace inżynieryjne, programowanie elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, przygotowywanie rysunków technicznych,
usługi badawczo-rozwojowe, usługi opracowywania projektów
technicznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, testowanie, analiza
i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie
bezpieczeństwa produktów, testowanie programów komputerowych, testowanie urządzeń, testowanie urządzeń w dziedzinie
inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, usługi pomiarów technicznych,
usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi badania
kompatybilności elektromagnetycznej.

(111) 342491
(220) 2020 12 29
(210) 522698
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) GREDKA WOJCIECH AMRATECH, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMRATECH
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, oceny techniczne związane
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z projektowaniem, opracowywanie produktów dla osób trzecich,
prace badawczo-rozwojowe nad produktami, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i testowanie nowych
produktów, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów oświetleniowych,
projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie urządzeń
i sprzętu telekomunikacyjnego, udzielanie informacji w dziedzinie
projektowania produktów, usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania pojazdów,
usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo,
usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi
w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, inżynieria oprogramowania, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania
sterowników, pisanie programów komputerowych, projektowanie
i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, testowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych,
rozwój sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi naukowe i technologiczne, usługi inżynieryjne,
badania inżynieryjne, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
doradztwo techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji,
doradztwo techniczne dotyczące testowania, projektowanie techniczne, prowadzenie badań inżynierskich, testy inżynieryjne, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych,
usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi w zakresie inżynierii
elektrycznej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, badania
naukowe, badania techniczne, opracowywanie badań technicznych,
prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace inżynieryjne, programowanie
elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie
produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, przygotowywanie rysunków technicznych,
usługi badawczo-rozwojowe, usługi opracowywania projektów
technicznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, testowanie, analiza
i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie programów komputerowych,
testowanie urządzeń, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii
elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń w dziedzinie
inżynierii elektrycznej, usługi pomiarów technicznych, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej.
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(111) 342492
(220) 2020 12 29
(210) 522699
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) NUDYESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUDYESS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdoby do włosów
[nie z metali szlachetnych], spinki do włosów, kokardy do włosów,
gumki do włosów, frotki do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, kwiaty sztuczne, sztuczne kwiaty z tkanin, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków].
(111) 342493
(220) 2020 12 29
(210) 522724
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB Biznes Inwestycje Plus ASI SA
(540)

(591) ciemnoszary, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy.
(111) 342494
(220) 2020 12 30
(210) 522738
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) HILDEBRANDT-MROZEK ANNA MOVUS MOVERE, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPINESS AT SCHOOL
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.06, 26.01.15
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka
i sport, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 342495
(220) 2020 12 30
(210) 522739
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) NAWROCKI TOMASZ ADBOOSTERS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Adboosters
(510), (511) 35 usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama typu „płać za kliknięcie”,
doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, kampanie
marketingowe, usługi agencji marketingowych, ocena statystyczna
danych marketingowych, usługi doradztwa w zakresie marketingu,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki.
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(111) 342496
(220) 2020 12 31
(210) 522748
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASFLUTIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, preparaty farmaceutyczne do leczenia astmy,
wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń
układu oddechowego, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
produkty dietetyczne dla osób chorych, 10 inhalatory, inhalatory
do użytku leczniczego, inhalatory do użytku medycznego, urządzenia do podawania lekarstw poprzez inhalację.
(111) 342497
(220) 2020 12 31
(210) 522764
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) O2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) komputelove
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, usługi handlu detalicznego
online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym,
usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu
detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu
detalicznego w zakresie baterii, usługi handlu detalicznego związane
z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sie-
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ci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, 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 pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 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 grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, 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, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi
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sprzedaży detalicznej i hurtowej, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
oprogramowania, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania.

(111) 342498
(220) 2020 12 31
(210) 522766
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) O2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hatihati
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą,
produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, skomputeryzowane zamówienia towarów,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności
lub napojów, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych,
udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie porad
dla konsumentów o produktach, udzielanie porad konsumenckich
dotyczących produktów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi konsultacyjne w zakresie
nabywania towarów i usług, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi w zakresie zamówień on-line, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, prowadzenie wystaw
w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, publikowanie
materiałów reklamowych on-line, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama towarów i usług sprzedawców on-line
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line,
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line
w Internecie, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu,
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie zabawek.
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(111) 342499
(220) 2020 12 31
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) TYRNA-ŁOJEK IWONA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultura Sukcesu
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 522788

(591) niebieski
(531) 03.07.17, 27.05.09, 29.01.04
(510), (511) 3 balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki, kosmetyki
brązująco-opalizujące, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki
do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne,
kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające,
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy
do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy
na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy
do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], olejki
do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
po opalaniu [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, płyny do mycia twarzy [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], preparaty do samoopalania
[kosmetyki], preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty
samoopalające [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające
[kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako
kosmetyki, szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
toniki do twarzy [kosmetyki], toniki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], 35 profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje dotyczące
zatrudnienia, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów
lojalnościowych dla klientów, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie planowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
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doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane
z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo związane z zarządzaniem,
działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-),
pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą i jej organizacji, zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla rodziców
w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, szkolenia edukacyjne, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, kursy samoświadomości
[szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów szkolenia młodzieży, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia
komputerowe, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia
nauczycieli sportowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie kwalifikacji
zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników,
usługi szkolenia dla personelu, usługi szkolenia personelu, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego,
usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia
nauczycieli, usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), szkolenie w zakresie kosmetyki i urody.

(111) 342500
(220) 2020 12 31
(210) 522795
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ICD
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, aparaty do ochrony słuchu, apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, artykuły biurowe, barierki metalowe, buty
do ochrony przed wypadkami, buty ochronne stosowane w przemyśle
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], czujniki stężenia gazów palnych, detektory gazów spalinowych, drukarki, e-booki, elektrochemiczne czujniki gazów,
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elektronarzędzia, gaśnice, instalacje filtrujące powietrze, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy ochronne, kserografy, książki, kuchenki turystyczne, linki bezpieczeństwa do ochrony
przed upadkiem, lodówki turystyczne (elektryczne), lodówki turystyczne nieelektryczne, lodówki turystyczne, lustra do kontroli pracy,
maski na twarz do ochrony przed substancjami toksycznymi do użytku medycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, maski sanitarne stosowane w celu
ochrony przed kurzem do celów medycznych, maszyny biurowe, maszyny budowlane, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny poligraficzne,
materiały budowlane (metalowe), materiały budowlane niemetalowe,
materiały spawalnicze i lutownicze, maty, meble biurowe metalowe,
mechanizmy wychwytowe, mikroskopy warsztatowe, nagolenniki
do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sportowe lub części strojów sportowych], nakrycia głowy do ochrony przed urazami, narzędzia
elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia ogrodnicze (sterowane
ręcznie), narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], narzędzia szlifierskie, obsługiwane
ręcznie, natryski służące do odkażania, niemetalowe regały magazynowe [meble], nieświecące znaki metalowe, obuwie, ochraniacze
czaszki do ochrony przed urazami, ochraniacze na łokcie do ochrony
przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze
twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież do ochrony
przed działaniem środków chemicznych, odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, odzież, okulary ochronne do ochrony oczu,
opaski [świecące] do ochrony przed wypadkami lub urazami, osłony
oczu, osprzęt oświetleniowy, periodyki [czasopisma], pianki ochronne
do włosów, piece [urządzenia grzewcze], plecaki turystyczne, plotery, płyny ochronne do włosów, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, półki
magazynowe, półki metalowe [konstrukcje], programy komputerowe,
przyrządy do badań medycznych, regały, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, słupki metalowe, sorbenty mineralne, stoły
warsztatowe, systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
szafy, sztuczne kończyny na potrzeby szkoleń medycznych [urządzenia szkoleniowe], środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne
w postaci sorbentów, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, torby
turystyczne, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do testów na obecność alkoholu, urządzenia faksujące,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia wentylacyjne, wykładziny
podłogowe [dywany], wykrywacze dymu, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
znaki, świecące, żele ochronne do włosów.

(111) 342501
(220) 2020 12 31
(210) 522796
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICD INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, aparaty do ochrony słuchu, apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, artykuły biurowe, barierki metalowe, buty
do ochrony przed wypadkami, buty ochronne stosowane w przemyśle
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], czujniki stężenia gazów palnych, detektory ga-
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zów spalinowych, drukarki, e-booki, elektrochemiczne czujniki gazów,
elektronarzędzia, gaśnice, instalacje filtrujące powietrze, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy ochronne, kserografy, książki, kuchenki turystyczne, linki bezpieczeństwa do ochrony
przed upadkiem, lodówki turystyczne (elektryczne), lodówki turystyczne nieelektryczne, lodówki turystyczne, lustra do kontroli pracy,
maski na twarz do ochrony przed substancjami toksycznymi do użytku medycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, maski sanitarne stosowane w celu
ochrony przed kurzem do celów medycznych, maszyny biurowe, maszyny budowlane, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny poligraficzne,
materiały budowlane (metalowe), materiały budowlane niemetalowe,
materiały spawalnicze i lutownicze, maty, meble biurowe metalowe,
mechanizmy wychwytowe, mikroskopy warsztatowe, nagolenniki
do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sportowe lub części strojów sportowych], nakrycia głowy do ochrony przed urazami, narzędzia
elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia ogrodnicze (sterowane
ręcznie), narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], narzędzia szlifierskie, obsługiwane
ręcznie, natryski służące do odkażania, niemetalowe regały magazynowe [meble], nieświecące znaki metalowe, obuwie, ochraniacze
czaszki do ochrony przed urazami, ochraniacze na łokcie do ochrony
przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze
twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież do ochrony
przed działaniem środków chemicznych, odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, odzież, okulary ochronne do ochrony oczu,
opaski [świecące] do ochrony przed wypadkami lub urazami, osłony
oczu, osprzęt oświetleniowy, periodyki [czasopisma], pianki ochronne
do włosów, piece [urządzenia grzewcze], plecaki turystyczne, plotery, płyny ochronne do włosów, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, półki
magazynowe, półki metalowe [konstrukcje], programy komputerowe,
przyrządy do badań medycznych, regały, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, słupki metalowe, sorbenty mineralne, stoły
warsztatowe, systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
szafy, sztuczne kończyny na potrzeby szkoleń medycznych [urządzenia szkoleniowe], środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne
w postaci sorbentów, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, torby
turystyczne, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do testów na obecność alkoholu, urządzenia faksujące,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia wentylacyjne, wykładziny
podłogowe [dywany], wykrywacze dymu, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
znaki, świecące, żele ochronne do włosów.

(111) 342502
(220) 2021 01 01
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) SZCZEPANIK MARCIN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASS KONG
(540)

(210) 522801

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające
się z aminokwasów, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety składające się z witamin, suplemen-
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ty diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
tabletki wspomagające odchudzanie, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, koktajle białkowe, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, 29 batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, napoje mleczne, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne
zawierające owoce, masło arachidowe, masła solone, masło migdałowe, masło z orzechów, masło z nasion, masło z orzechów nerkowca,
krem na bazie masła, dżemy, koktajle mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z kakao, masło kokosowe [olej kokosowy],
masła orzechowe w proszku, 30 batoniki, batony zbożowe, batony
czekoladowe, batony sezamowe, batoniki owsiane, batony zbożowe
i energetyczne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, śniadaniowe płatki ryżowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki zbożowe gotowe do spożycia,
płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, syropy smakowe, syropy glukozowe spożywcze, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, sosy, sosy zagęszczone, sosy curry, sosy
owocowe, 32 napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do wyrobu napojów,
syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, napoje proteinowe.

(111) 342503
(220) 2021 01 01
(210) 522802
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) SZCZEPANIK MARCIN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KONG
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające
się z aminokwasów, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
tabletki wspomagające odchudzanie, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, koktajle białkowe, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, 29 batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, napoje mleczne, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne
zawierające owoce, masło arachidowe, masła solone, masło migdałowe, masło z orzechów, masło z nasion, masło z orzechów nerkowca,
krem na bazie masła, dżemy, koktajle mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne z kakao, masło kokosowe [olej kokosowy],
masła orzechowe w proszku, 30 batoniki, batony zbożowe, batony
czekoladowe, batony sezamowe, batoniki owsiane, batony zbożowe
i energetyczne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożo-
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we będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, śniadaniowe płatki ryżowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki zbożowe gotowe do spożycia,
płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, syropy smakowe, syropy glukozowe spożywcze, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, sosy, sosy zagęszczone, sosy curry, sosy
owocowe, 32 napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do wyrobu napojów,
syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, napoje proteinowe.

(111) 342504
(220) 2021 01 01
(210) 522803
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) LI PARIE J. LEWICKA, M. MAŁECKA SPÓŁKA JAWNA,
Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Li Parie
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet,
bielizna dla kobiet, bielizna damska typu body, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista i nocna, body [bielizna], ciążowa
bielizna nocna, damska bielizna, gorsety [bielizna], długa bielizna,
gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], biustonosze, majtki, majtki damskie, koszule, szlafroki, piżamy, bluzki, spódnice, płaszcze, 35
usługi reklamowe w zakresie odzieży, reklama, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej.
(111) 342505
(220) 2021 01 02
(210) 522805
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) HORBACZ DOBROSŁAWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Paluszkowe Rozśpiewanki
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 342506
(220) 2017 09 04 K
(210) 510160
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 15
(732) Gerstacker Marken GbR, Nürnberg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Albrecht Dürer
(510), (511) 33 grzane wino, aromatyzowane napoje z zawartością
wina, koktajle i aperitify na bazie alkoholi wysokoprocentowych lub
wina, poncz na bazie alkoholi wysokoprocentowych i wina.
(111) 342507
(220) 2021 01 12
(210) 523069
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) 357 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.01.05
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(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski optyczne,
kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości
radiowych, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki
informacji optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty
kompaktowe, procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu operacyjnego,
przenośne odtwarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące określonej
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, publikacje elektroniczne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, 16 afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, druki, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, fotografie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty
muzyczne z życzeniami, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], notesy, ochronne okładki na książki, okładki
na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, plakaty reklamowe,
plansze, pocztówki i widokówki, przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, 35 agencje informacji handlowej, analizy
w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne, badania i analizy rynku,
badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie
opinii, badania rynku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące, implementacja i stosowanie porad [usługi
zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat w działalności
artystycznej, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób
trzecich, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych
z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing
dotyczący promocji, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo
handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych
oraz kinowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie i usługi
agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi handlowe, reklama
i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednic-
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twem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania
wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja
dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu
medialnego, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja
informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi aukcyjne on-line, usługi handlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności
artystycznej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji
radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP],
elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali
komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewizyjnych,
emisja programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna,
informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą
kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą radiową,
komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja
za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne,
nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów,
obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu
internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu
i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie
transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (web-messaging), przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków
i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie
poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą
elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja
informacyjna
(obejmująca
strony
www),
telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali
komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów,
telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych,
transmisja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablową, transmisja programów
radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe,
transmitowanie dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agen-
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cji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi
emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych,
usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], usługi on-line, a mianowicie
przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu
i obrazu, usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi teleksowe
i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych,
usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie
obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie prowadzenia
stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania
do witryn internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej,
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu
lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten
satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościowych,
wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń
do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych, w tym
przez telefon lub on-line, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie loterii, montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki
internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie spektakli,
słuchowisk i przedstawień teatralnych, prezentowanie programów
radiowych, produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja radiowa,
filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych, przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych, usługi wydawnicze, w publikowanie
książek, audiobooków, czasopism, w tym elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub
optycznych nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, usługi przygotowania i prowadzenia serwisów
radiowych i telewizyjnych serwisów informacyjnych, radiowe programy rozrywkowe, realizacja programów radiowych [planowanie],
reportaże fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria
programów radiowych lub telewizyjnych, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby
trzecie, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczące
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące
wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone
przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi loterii, usługi
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nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi udostępniania plików audio
i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk
na żywo, usługi w zakresie publikowania on-line, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, widowiska teatralne i widowiska
muzyczne, 45 rejestrowanie nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 342508
(220) 2021 01 12
(210) 523048
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) 357 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO 357
(540)

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski optyczne,
kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości
radiowych, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki
informacji optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty
kompaktowe, procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu operacyjnego,
przenośne odtwarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące określonej
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, publikacje elektroniczne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, 16 afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, druki, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, fotografie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty
muzyczne z życzeniami, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], notesy, ochronne okładki na książki, okładki
na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, plakaty reklamowe,
plansze, pocztówki i widokówki, przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, 35 agencje informacji handlowej, analizy
w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne, badania i analizy rynku,
badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie
opinii, badania rynku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzi-
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nie reklamy, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące, implementacja i stosowanie porad [usługi
zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat w działalności
artystycznej, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób
trzecich, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych
z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing
dotyczący promocji, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo
handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych
oraz kinowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie i usługi
agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi handlowe, reklama
i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania
wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja
dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu
medialnego, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja
informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi aukcyjne on-line, usługi handlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności
artystycznej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji
radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP],
elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali
komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewizyjnych,
emisja programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna,
informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą
kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą radiową,
komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja
za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne,
nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów,
obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu
internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu
i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie
transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (web-messaging), przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków
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i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie
poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą
elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera,
radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja
danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia,
telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna przez strony
główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów
drogą satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje
i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi
emisji satelitarnej w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line,
związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi
on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia
wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania głosu i obrazu, usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji
radiowych, usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu,
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, usługi
w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicznych,
wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury
telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci
komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie
kanałów łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie
dostępu do stron internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, e-learning, interaktywne i korespondencyjne
kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych, w tym przez telefon lub on-line, kursy szkoleniowe,
organizowanie i prowadzenie loterii, montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie i prowadzenie
pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
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minariów, organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie spektakli, słuchowisk i przedstawień teatralnych, prezentowanie programów radiowych, produkcja
i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja
programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, produkcja
przedstawień teatralnych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna,
programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych, przedstawienia plenerowe
stanowiące usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych, usługi wydawnicze, w publikowanie książek, audiobooków,
czasopism, w tym elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, usługi
przygotowania i prowadzenia serwisów radiowych i telewizyjnych
serwisów informacyjnych, radiowe programy rozrywkowe, realizacja
programów radiowych [planowanie], reportaże fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, udostępnianie urządzeń
w studiach nagrań, usługi dotyczące publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali
muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów
na widowiska, usługi loterii, usługi nauczania, usługi organizowania
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi organizowania
plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi udostępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży,
usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie
produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowania on-line,
widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, 45 rejestrowanie nazw domen, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.
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(210) 523071
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(732) 357 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radio 357
(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, mikrofony, nadajniki
bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne
i optyczne, nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji
optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kompaktowe,
procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe systemu operacyjnego, przenośne odtwarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe,
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane
dane dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
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nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych
oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne,
publikacje elektroniczne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, druki, folia z tworzyw sztucznych
do pakowania, fotografie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne,
kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton,
karty muzyczne z życzeniami, książki, materiały drukowane, materiały
piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], notesy, ochronne okładki na książki, okładki na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, plakaty reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, ulotki, 35 agencje informacji handlowej, analizy w zakresie
marketingu, aukcje telefoniczne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi doradcze
dotyczące, implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy]
w dziedzinie marketingu, impresariat w działalności artystycznej, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczący promocji,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie
aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kinowych, produkcja wizualnych
materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
prowadzenie i usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi
handlowe, reklama i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama
osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej
lub kinowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja
dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu
medialnego, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja
informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
aukcyjne on-line, usługi handlu on-line, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie
ułatwień do odbioru radiowego i transmisji radiowej, dzierżawa czasu
dostępu do witryn internetowych [ISP], elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie
wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub
terminali, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja przez sieci
światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub
satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja

44

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów,
łączność poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa
chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizowanie systemów
transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki
pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu
i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie
transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez
Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (web-messaging), przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą
satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi
w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem
satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami
telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna,
telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych,
telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja
za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja
za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja
programów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną
i kablową, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna,
transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe
i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron
internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line,
związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi
on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia
wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania głosu i obrazu, usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych,
usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych,
usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu,
obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych,
usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi
satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych,
usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii,
Internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych
anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościowych,
wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie infor-
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macji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji,
41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, organizowanie
i prowadzenie konkursów muzycznych, w tym przez telefon lub on-line, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie loterii, montaż
filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż
programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż
taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie i prowadzenie
pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej,
organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
festiwali, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie
kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie spektakli, słuchowisk i przedstawień teatralnych, prezentowanie programów radiowych, produkcja i dystrybucja filmów, produkcja
i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych
na potrzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja
radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych,
przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych, usługi wydawnicze, w publikowanie
książek, audiobooków, czasopism, w tym elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, usługi przygotowania i prowadzenia serwisów
radiowych i telewizyjnych serwisów informacyjnych, radiowe programy rozrywkowe, realizacja programów radiowych [planowanie], reportaże fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, selekcja i kompilacja nagrań
muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie,
udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne
w zakresie biletów na widowiska, usługi loterii, usługi nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
usługi udostępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowania
on-line, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, 45 rejestrowanie nazw domen,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.
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(510), (511) 6 rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, rury ze stali nierdzewnej, pofalowane rury
ze stali kwasoodpornej, systemy rozpraszające energię z metalu stosowane w gazociągach, metalowe osłony do rur, hufnale, skrzynki
z metalu, rury, rurki i obudowy wykonane z metalu do ochrony przed
uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania elektryczne,
rozpraszający energię zestaw rurociągów gazowych wykonany z metalu i głównie składający się z rurociągów wykonanych z metalu i metalowych złączek rurowych, wszystkie sprzedawane jako komplet
z akcesoriami do wyżej wymienionych w postaci krótkich gwoździ
i puszek instalacyjnych, które chronią przed potencjalnym wyładowaniem łukowym podczas uderzeń pioruna poprzez zmniejszanie
potencjalnych szkód w obrębie tych systemów spowodowanych wyładowaniem łukowym, przewody metalowe ze stali nierdzewnej..

(111) 342511
(220) 2020 10 28
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAFT LAB
(540)

(210) 520029

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.19, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, białkowe suplementy diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne w formie napojów, koktajle białkowe, 29
mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze
jadalne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające.
(111) 342512
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) regioDOM
(540)
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tronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej
z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji,
dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów
graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym,
usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych w trybie online dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie
wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, usługi w zakresie publikowania online,
usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie
gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów,
konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(111) 342513
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-projekty.pl
(540)

(210) 522091

(210) 522092

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych,
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie
nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery
służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elek-

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing
i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem
ur/ad/eń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery służących
do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej
oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów
w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu
informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe
w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w try-
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bie online dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie
baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania do stron
internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu,
prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie
książek i czasopism elektronicznych online, usługi w zakresie publikowania online, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie
kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(111) 342514
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urządzone.pl
(540)

Nr 26/2021

klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych online, usługi w zakresie publikowania online, usługi
reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji,
seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań
z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(111) 342515
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forum budowlane.pl
(540)

(210) 522087

(210) 522086

(591) pomarańczowy, brązowy, żółty, zielony
(531) 07.01.24, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu
reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej,
badanie rynku, usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne
i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy sieci komputerowej, przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji
SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające
na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem
sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem
komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania
interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie online dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony
internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali,
usługi w zakresie przekierowywania do str-on internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing
i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem
urządzeń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery służących
do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej
oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów
w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu
informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe
w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie online dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie
baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania do stron
internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu,
prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie
książek i czasopism elektronicznych online, usługi w zakresie publikowania online, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie
kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

Nr 26/2021
(111) 342516
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-sciany.pl
(540)
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(210) 522085

(591) czarny, pomarańczowy, brązowy, jasnoszary, srebrny
(531) 07.15.01, 14.07.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych,
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie
nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery
służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej
z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji,
dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów
graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym,
usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych w trybie online dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie
wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, usługi w zakresie publikowania online,
usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie
gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów,
konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.
(111) 342517
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-lazienki.pl

(210) 522083
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(540)

(591) czarny, niebieski, srebrny, biały
(531) 01.15.15, 07.15.09, 12.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych,
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie
nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery
służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej
z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji,
dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów
graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym,
usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych w trybie online dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie
wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, usługi w zakresie publikowania online,
usługi reporterskie, usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie
gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów,
konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.
(111) 342518
(220) 2020 12 31
(210) 522810
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) MACHOWSKI MAREK STALMACH, Wolenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stalmach
(540)

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
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(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, architektoniczne produkty
metalowe do użytku w budownictwie, artykuły metalowe do użytku
w budownictwie, balustrady metalowe do ogrodzeń, balustrady metalowe, belki metalowe do celów budowlanych, blacha do pokrycia
dachu z metalu, bramy metalowe, budynki o szkielecie metalowym,
budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, budynki
prefabrykowane wykonane głównie z metalu, pokrycia metalowe
dachów, dachy z metalu na konstrukcje, gotowe elementy budowlane [metalowe], gotowe do montażu budynki z metalu, konstrukcje
stalowe [budownictwo], kratownice metalowe, materiały metalowe
dla budownictwa, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, materiały
do obróbki dachu metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe okna dachowe
w kształcie kopuły, metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe okna podnoszone, metalowe pokrycia dachów, metalowe ramy do świetlików do użytku w budynkach, metalowe ramy
regałów [inne niż meble], metalowe, strukturalne ramy budowlane,
metalowe świetliki [okna], metalowe szkielety dachowe, modułowe
konstrukcje metalowe, pokrycia dachów, metalowe, prefabrykowane domy metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, płyty
ścienne z metalu, pokrycia metalowe ścian [budownictwo], stojaki
metalowe, szkielety konstrukcyjne metalowe, wiaty [budynki] z metalu, 37 budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów na zamówienie, budowa hal sportowych, budowa konstrukcji stalowych
na budynki, budowa stalowych wyrobów, budowa z zastosowaniem
ciężkiego sprzętu, budownictwo przemysłowe, dekarstwo (usługi-),
instalacja pokryć dachowych, instalowanie rynien, instalowanie ram
okiennych, izolowanie budynków, konserwacja dachów, malowanie natryskowe metali, montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
montaż izolacji do budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
rozbiórka konstrukcji, usługi dekarskie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi demontażu,
usługi instalacji dachów, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem maszyn budowlanych,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji.

(111) 342519
(220) 2020 12 31
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) CODILIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) codilime
(540)

(210) 522813

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
rynku, usługi porównywania cen, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, wyceny
handlowe, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
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w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w postaci zakupów
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerowe, kontrola jakości, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci
komputerowe], wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów [hosting].

(111) 342520
(220) 2020 12 31
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) CODILIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) codilime
(540)

(210) 522814

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
rynku, usługi porównywania cen, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, wyceny
handlowe, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w postaci zakupów
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
komputerowe, kontrola jakości, aktualizacja oprogramowania kom-
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puterowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci
komputerowe], wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów [hosting].

(111) 342521
(220) 2016 06 10
(151) 2021 03 01
(441) 2017 12 27
(732) BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aros
(540)

(210) 457717

(591) biały, niebieski, czerwony, żółty
(531) 01.03.02, 01.03.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 muzyka, filmy na nośnikach elektronicznych, książki
elektroniczne, książki audio, nagrania audio i wideo, muzyka do pobrania, filmy do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, książki
elektroniczne do pobrania, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, krzyżówki, książeczki
do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające
do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki handlowe,
formularze (blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki
papierowe, drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, jednorazowe produkty
papierowe, dekoracje na stół z papieru, papier chłonny, papier higieniczny, ręczniki papierowe, serwetki jednorazowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier i karton,
drukowane materiały opakowaniowe z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, dekoracyjny papier do pakowania, drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, kartonowe pudełka do pakowania, opakowania książek, obwoluty książek, okładki książek, oprawy książek,
zakładki do książek, podpórki do książek, papier do owijania książek, folie do okładania książek, materiały na okładki książek, papier
na oprawy książek, materiały introligatorskie do książek i dokumentów, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, 35 analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, agencje
reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama i promocja
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, dystry-
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bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane w tym muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane,
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki,
almanachy (roczniki), komiksy jako książki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną
w dziedzinie towarów, takich jak krzyżówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza,
biuletyny jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze
(blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe,
drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub
z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, obrazy,
reprodukcje obrazów, rysunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt
informatyczny i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania danych,
oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci,
usługi księgarni, mianowicie dystrybucja książek, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazyny, książki, gazety do pobrania, udostępnianie baz danych on-line z możliwością przeszukania
obejmujących używane książki oferowane na sprzedaż i informacje
kontaktowe do nabywców/sprzedawców, usługi promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania produktu na rynek,
w celu prezentowania nowych książek, autorów, wydawców lub
sprzedawców detalicznych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi mediacji i negocjacji w zakresie transakcji handlowych, usługi w zakresie zamówień, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi subskrypcyjne, w tym usługi subskrypcji
usług telekomunikacyjnych osób trzecich, 41 usługi w zakresie kultury, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi biblioteczne, wypożyczanie książek i innych publikacji, wypożyczanie książek
audio, usługi bibliotek elektronicznych, usługi wideobiblioteki, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
multimedialne książek, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, dostarczanie informacji dotyczących książek, udostępnianie
on-line recenzji książek, usługi informacyjne dotyczące książek, wynajem czytników książek elektronicznych, zapewnianie rozrywki on-line, usługi gier on-line, biura rezerwacji biletów koncertowych, dystrybucja filmów, fankluby, imprezy kulturalne, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe, organizowanie rozrywki, organizowanie
widowisk (impresariat), rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów na koncerty i spektakle, udzielanie informacji dotyczących rozrywki.

(111) 342522
(220) 2019 10 15
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) WOJTYNA OSKAR, Krosno Odrzańskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 503016

(591) szary, czarny, biały, żółty, czerwony, brązowy, fioletowy
(531) 29.01.15, 03.05.07, 08.03.08, 04.05.02, 04.05.99, 19.01.03
(510), (511) 21 pułapki na myszy i szczury.
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(111) 342523
(220) 2019 10 22
(210) 505924
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) ARCHINSTAL EXPRES B. JARKOWSKI J. BARAN SPÓŁKA
JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPRES
(540)

(591) szary, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 14.05.02, 26.04.05
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa
obuwia, usługi szewskie, wymiana baterii, w tym wymiana baterii
w zegarkach, wymiana pasków w zegarkach, 40 dorabianie kluczy,
dorabianie zapasowych kluczy, grawerowanie pieczątek, obróbka
metali, produkcja pieczątek gumowych, szlifowanie, usługi grawerowania pieczątek gumowych, wykonywanie kopii kluczy.
(111) 342524
(220) 2019 10 29
(210) 506207
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 25
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TotalCasino
(540)

(591) biały, złoty
(531) 29.01.02, 01.01.04, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne
do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier
elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce
do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii,
videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia
do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa
gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów,
usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych,
hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze,
publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
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konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie książek, wydawnictw, gazet,
tekstów, periodyków, udostępnianie elektronicznych mediów, usługi
w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji
elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami
świadczonymi online.

(111) 342525
(220) 2019 11 28
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) WOJTYNA OSKAR, Krosno Odrzańskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 506315

(591) czarny, biały, szary, zielony, brązowy, czerwony
(531) 26.13.25, 04.05.15, 12.03.07, 12.03.25, 29.01.15
(510), (511) 10 pisuary przenośne, 11 pisuary.
(111) 342526
(220) 2020 04 07
(210) 512376
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL);
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) InPost Urząd24
(510), (511) 6 sejfy, szafy pancerne, skrzynki metalowe, pojemniki
i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 7 automaty sprzedające, urządzenia automatyczne
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania
i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 automaty mechaniczne i elektroniczne służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek, bankomaty jako urządzenia automatyczne do świadczenia usług bankowych, finansowych,
sprzedaży i pomocniczych, bankomaty jako urządzenia automatyczne do obsługi magnetycznych i elektronicznych kart płatniczych
oraz przeliczania wartości w postaci pieniądza i jego odpowiedników, liczarki do banknotów, liczarki do monet, komputery, urządzenia do pakowania monet i banknotów, automaty do sortowania monet, automaty do wydawania pieniędzy, automaty do rozmieniania
pieniędzy, automaty do frankowania i sortowania poczty, urządzenia
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych
urządzeń, programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, 35
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sprzedaż przy użyciu mechanicznych i elektronicznych automatów
artykułów spożywczych, farmaceutycznych i papierniczych, wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu
materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi
w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342527
(220) 2016 11 04
(210) 463543
(151) 2021 03 15
(441) 2017 02 20
(732) BURCZYK ANDRZEJ DÖNER KING, Zblewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DÖNER KING KEBAB
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wyroby mięsne typu
„kebab”, wyroby mięsne smażone i pieczone, wyroby mięsne mrożone, warzywa, owoce, majonez, ketchup, frytki karbowane i proste,
paluszki serowe, produkty mrożone ziemniaczane, produkty z nabiałem, 30 produkty mączne, sosy do mięs, dressingi, pity, tortille, 40
przetwarzanie i konserwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie drobiu, 43 przygotowywanie żywności i napojów do konsumpcji,
usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji, kawiarni,
usługi w zakresie przygotowywania dań i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa.
(111) 342528
(220) 2019 02 11
(210) 495816
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKOŚĆ LEŻY W NASZEJ NATURZE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.14, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 03.11.01, 05.07.08, 05.07.13, 05.07.16, 03.13.01, 05.01.14,
05.01.15, 05.01.16, 05.01.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 342530
(220) 2020 06 16
(210) 514808
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) STELMASZUK-PIŁAT AGNIESZKA, Brodnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mazuriana
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
wynajem nieruchomości, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, 43 usługi zakwaterowania, krótkoterminowy wynajem: domów, domków, domków letniskowych, pokoi, kwater, nieruchomości, miejsc kempingowych, miejsc na polach namiotowych,
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, usługi rezerwacji
hoteli, usługi rezerwacji zakwaterowania wakacyjnego i w ośrodkach wypoczynkowych, udostępnianie informacji w zakresie hoteli,
zakwaterowania wakacyjnego i ośrodków wypoczynkowych, wycena zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług hotelowych i zakwaterowania dla osób trzecich, mianowicie zapewnienie i przekazanie informacji, w tym informacji na temat opłat przy dokonywaniu
rezerwacji, w związku z rezerwacjami i zamawianiem tymczasowego
zakwaterowania oraz udostępnianie informacji o hotelach za pomocą telefonu, faksu, poczty, kuriera lub sieci komputerowych i globalnych sieci komunikacyjnych, wycena zakwaterowania, elektroniczne
usługi informacyjne w związku z rezerwacją hoteli, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc hotelowych, informacja hotelowa, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania turystycznego, rezerwacja zakwaterowania w hotelu, rezerwacje miejsc w hotelach.
(111) 342531
(220) 2020 11 27
(210) 520032
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 08
(732) PIETRZAK SŁAWOMIR S.P. RECORDS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP RECORDS
(540)

(111) 342529
(220) 2019 10 21
(210) 505886
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) GAWRON KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAWRON KANCELARIA ADWOKACKA
(540)

(591) czarny, srebrny, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.
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(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 01.03.15, 05.07.02, 22.01.15,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.15

52

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi marketingowe,
usługi relacji z mediami, reklama, 41 usługi w zakresie komponowania
muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja muzyczna, produkcja widowisk, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, 45 zarządzanie prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami.

(111) 342532
(220) 2020 11 06
(210) 520498
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALUSPROTECT
(510), (511) 3 środki czyszczące do użytku domowego, 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze i weterynaryjne, preparaty sanitarne
do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje dietetyczne dostosowane do użytku medycznego lub weterynaryjnego. żywność dla niemowląt, suplementy żywnościowe dla ludzi i zwierząt,
środki odkażające.
(111) 342533
(220) 2020 11 10
(210) 520750
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 25
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 01.15.03, 02.01.01, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania lub łagodzenia bólu, produkty lecznicze, suplementy diety, środki przeciwbólowe, środki
przeciwmigrenowe, wyroby medyczne, 35 reklama produktów farmaceutycznych, zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie
produktów farmaceutycznych, usługi marketingowe i promocyjne
produktów farmaceutycznych.
(111) 342534
(220) 2014 10 31
(151) 2020 07 30
(441) 2015 02 16
(732) PAŁCZYŃSKI NESTOR, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HITMAN
(540)

(210) 435138

(111) 342535
(151) 2018 02 01

(220) 2017 05 22
(441) 2017 08 16

(732) NOVA DENTAL K. MANCEWICZ, R. SAWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTODONTO
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, ortodoncja.
(111) 342536
(220) 2018 11 13
(210) 492614
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) BONNIER BUSINESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bankier.pl
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, ogłoszenia reklamowe
(rozpowszechnianie), publikowanie tekstów sponsorowanych, marketing, media (prezentowanie produktów w-) dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie marketingu
i reklamy, pośrednictwo handlowe bez kontaktu z towarem, w tym
pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, usługi w zakresie akwizycji, przedstawicielstwa i konsultingu
na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie wyceny działalności gospodarczej,
gromadzenia i wyszukiwania informacji o firmach, 38 przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), konkursy (organizowanie i prowadzenie), konferencje (organizowanie i obsługa ).
(111) 342537
(220) 2019 03 21
(210) 497488
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) HAALDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁE CHMURKI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 342538
(220) 2019 05 15
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 24
(732) SOLARZ MAGDALENA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAM BODY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowania i wykonywania konkursów edukacyjnych, pisanie piosenek.
(210) 471950
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(210) 499812

(591) czarny, czerwony
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness
klubów, nauka aerial fitness, sport i fitness, usługi klubów zdrowia
[fitness], usługi sportowe i w zakresie fitnessu, treningi zdrowotne
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i treningi fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, usługi sportowe, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi klubów
sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, prowadzenie zawodów sportowych, rezerwowanie
obiektów sportowych, organizacja turniejów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, udzielanie informacji związanych
ze sportem, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

(111) 342539
(220) 2019 05 27
(210) 500254
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) osm NOWY SĄCZ
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.01,
02.01.04, 02.01.23, 09.07.01, 09.07.25, 03.07.19
(510), (511) 29 mleko, śmietanka i śmietana, kefir, jogurt, maślanka,
serwatka, napoje mleczne i z przewagą mleka, z dodatkami owoców
i innymi dodatkami owoców i innymi dodatkami smakowymi, masło
również z dodatkami tłuszczów roślinnych, margaryna, sery twarogowe, w tym homogenizowane, również z dodatkami jarzyn, owoców
i ziół, bryndza, sery podpuszczkowe dojrzewające, podpuszczka,
sery topione w tym z dodatkami, mleko zagęszczone, odżywki i preparaty dietetyczne pochodzenia mlecznego, bita śmietana, desery
z zawartością produktów mleczarskich gotowe do spożycia i w postaci koncentratu, 30 lody i desery lodowe.
(111) 342540
(220) 2019 06 03
(210) 500634
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRIPAXIN C
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne do celów leczniczych, kosmetyki
dermatologiczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe,
materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 342541
(220) 2019 12 30
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) LOVE MAX, Kalisz (PL)

(210) 508573
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAZONA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna,
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów
weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne
środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek
do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem
odstraszającym owady, brom do celów farmaceutycznych, cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki
antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów
medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych,
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne
materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina
do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma
do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla
astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się
z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jod do celów
farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel
[fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie
dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kau-
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czuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne,
kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów
medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora
kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa
do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych,
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych,
kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych,
lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze
suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep
na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina
do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych,
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych,
maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów
farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów
medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań
i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe,
okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski
barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier
do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski
siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu
do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt,
pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych,
plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno
opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny
do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur
bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów
medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów wete-

Nr 26/2021

rynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, preparaty
chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne
do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania
filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie
drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty
do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych,
przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki],
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum
[proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych,
sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów,
substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące
do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń,
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania
powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników,
środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgo-
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rączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki
ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie,
tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry
ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne,
trutki na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów
medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów
medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów
farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda
gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych,
zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji
seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony
zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa],
chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciastka, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia,
guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze,
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma,
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper
[podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód
pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo],
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [sło-
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dycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki,
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki],
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki],
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa,
sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa],
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon
[makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wypieki cukiernicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym],
burak, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański,
surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drewno nieobrobione, drożdże
jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu,
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia
do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne
owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jajeczka
jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy,
świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu,
kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec,
korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty
[żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, małże żywe,
mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza
dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], menażeria
[dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały
[owoce], napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], odpady z gorzelni
[pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi żywe, ości mątwy
dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, owies,
owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, pa-
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pryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny
[ściółka] dla zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm dla ptaków,
pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa
[żywe], pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony,
sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny,
nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa
[do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica
świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, szpinak
świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk,
żywy, wapno do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu
miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe
świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32
aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa,
woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany
napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle,
likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky,
wino, wódka.

(111) 342542
(220) 2019 12 30
(210) 508576
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) LOVE MAX, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMAZONA
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna,
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów
weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne
środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne ho-
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dowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek
do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem
odstraszającym owady, brom do celów farmaceutycznych, cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki
antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów
medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych,
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne
materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina
do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych,
fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma
do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla
astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się
z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jod do celów
farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel
[fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie
dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne,
kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów
medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora
kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa
do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych,
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych,
kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych,
lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze
suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso
przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja do celów
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farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów
farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści
rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego,
materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów
medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań
i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe,
okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski
barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier
do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski
siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu
do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt,
pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych,
plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno
opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny
do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur
bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów
medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, preparaty
chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne
do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania
filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie
drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty
do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, prepa-
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raty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych,
przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki],
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum
[proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych,
sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów,
substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące
do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń,
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania
powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników,
środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki
ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie,
tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry
ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne,
trutki na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów
medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów
medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów
farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda
gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych,
zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji
seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 30 anyż, anyż gwiaździsty, prepa-
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raty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony
zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa],
chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciastka, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia,
guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze,
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza
mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma,
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper
[podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód
pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo],
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki,
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki],
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki],
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa,
sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żyw-
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ności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa],
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon
[makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wypieki cukiernicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym],
burak, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański,
surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże,
czosnek, świeży, darń naturalna, drewno nieobrobione, drożdże jako
pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, drób
[żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia
do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne
owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jajeczka
jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy,
świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu,
kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec,
korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty
[żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, małże żywe,
mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza
dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], menażeria
[dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały
[owoce], napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], odpady z gorzelni
[pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi żywe, ości mątwy
dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, owies,
owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny
[ściółka] dla zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm dla ptaków,
pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa
[żywe], pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony,
sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny,
nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa
[do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica
świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, szpinak
świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk,
żywy, wapno do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu
miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe
świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32
aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
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bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa,
woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany
napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle,
likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky,
wino, wódka.

(111) 342543
(220) 2020 09 16
(210) 518522
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Apartamenty Central Park Wrocław
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: mieszkań, domów, lokali usługowych, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, rozliczenia finansowe transakcji związane z kupnem
i sprzedażą nieruchomości.
(111) 342544
(220) 2020 09 17
(210) 518697
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) MIESZCZAK ADAM, Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKJAKTERAZ
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania)
w Internecie.
(111) 342545
(220) 2020 09 22
(210) 518863
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LV solution společnost s ručenim omezeným, Český Těšín (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) betters
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do urządzeń mobilnych, gry
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elektroniczne, wszystkie dotyczące gier hazardowych w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowanych 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,
28 gry i zabawki, 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, 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 z a pomocą internetu, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych.

(111) 342546
(220) 2020 09 29
(210) 518873
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 15
(732) SKONIECZNY KARINA, WESZKA ŁUKASZ MENNICA
EUROPEJSKA SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EML EUROPEJSKA MENNICA LOKACYJNA BEZPIECZNE
LOKOWANIE KAPITAŁU
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.01.08, 27.01.09
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni
szlachetnych i ich imitacje, przyrządy do mierzenia czasu, biżuteria,
złoto w sztabach, złoto, złoto i jego stopy, srebro, srebro i jego stopy,
oszlifowane diamenty, diamenty, monety, monety ze złota, sztaby
srebra, złote monety, monety pamiątkowe, monety do kolekcjonowania, zestawy monet do celów kolekcjonerskich, monety niesłużące
do płacenia, medale, medale pamiątkowe, medale wykonane z metali szlachetnych, medale ze złota, pallad, platyna.
(111) 342547
(220) 2020 10 08
(210) 519272
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) BARTKÓW MARIA, BARTKÓW WINICJUSZ 100% SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOPRO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 rozrywka.
(111) 342548
(220) 2020 10 12
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BIEŃKOWSKI JAROSŁAW, Łomianki (PL)

(210) 519403
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTRAKI
(540)

(531) 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 26.11.08, 26.01.01
(510), (511) 41 organizacja imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych o tematyce kulinarnej.
(111) 342549
(220) 2020 10 12
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BIEŃKOWSKI JAROSŁAW, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roboty i spółka
(540)

(210) 519405

Nr 26/2021

(111) 342552
(220) 2020 10 20
(210) 519725
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 01
(732) OGORZAŁEK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ementaler Rodzinny Ogorzałek
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki
homogenizowane, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych.
(111) 342553
(220) 2020 11 26
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RO
(540)

(210) 519753

(531) 04.05.02, 04.05.04, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 41 organizacja imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych o tematyce naukowej.
(111) 342550
(220) 2020 10 12
(210) 519406
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) FART SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR KOTYŃSKI, JAROSŁAW
LASKOWSKI, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miniDrive
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, organizery do tyłów
siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, mata ochronna na fotel w pojazdach, lusterka samochodowe, foteliki i podwyższenia do samochodu, uchwyty używane w samochodach do mocowania toreb, siatek,
produkty i akcesoria podróżne do samochodu: pasy bezpieczeństwa
dla dzieci do użytku w pojazdach, pojemniki na drobiazgi w samochodzie, pokrowce na zagłówki do pojazdów, półki przystosowane do użytkowania w pojazdach, tacki do siedzeń przystosowane
do użytku w pojazdach.
(111) 342551
(220) 2020 10 13
(210) 519440
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KUSTRA MATYLDA BREAD MORNING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bread Morning
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne przekąski.

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12, 01.15.11
(510), (511) 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emisja programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, nadanie i transmisja programów radiowych,
nadanie i transmisja programów telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
produkcji programów radiowych, usługi rozrywkowe telewizyjne
i radiowe, usługi produkcji radiowej, świadczenie usług w zakresie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, radiowe programy rozrywkowe,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja programów telewizyjnych i radiowych.
(111) 342554
(220) 2020 10 21
(210) 519793
(151) 2021 04 21
(441) 2020 12 28
(732) LOBITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lobito
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, w tym zabawki: montowane na ścianach,
przedstawiające: figurki ludzi i zwierząt, pojazdy, formy przyrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, budynki, zabawki w formie
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brył geometrycznych i przestrzennych, układanki, łamigłówki wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, gry planszowe, manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, stoły do gier, wyposażenie placów
zabaw, tematyczne, miękkie systemy do zabawy w pomieszczeniach
i na zewnątrz, artykuły sportowe i gimnastyczne.

(111) 342555
(220) 2020 10 21
(210) 519795
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) KOSOWSKI TOMASZ CANNA GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEED KING
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, aromaty [olejki
aromatyczne], olejki do perfum i zapachów, olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki
eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], produkty perfumeryjne, olejki
esencjonalne, olejki toaletowe, olejki do masażu, olejki i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne
i zapachowe, woda perfumowana, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], zapachy,
płyny do aromaterapii, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, woski
do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, perfumowane balsamy
[preparaty toaletowe], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne
do twarzy, nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, maści do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, mydła i żele,
preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, peeling do stóp, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, żele do ciała, szampony do ciała, mleczko
kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, masła do twarzy i ciała, kosmetyki
do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty czyszczące
do użytku osobistego, szampony do ciała, kremy pod prysznic, mydła,
aromatyczne olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, olejek ułatwiający czesanie, olejki do brody, odżywki do włosów,
balsam do włosów, szampony, kosmetyki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, żele do włosów, maskary do włosów, odżywki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, błyszczyki do ust, kosmetyki
brązująco-opalizujące, korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu
twarzy i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżywki do ust,
preparaty odżywiające skórę, nielecznicze balsamy do ust, kosmetyki
w formie mleczek, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki
w postaci płynów, kremy do ciała, kremy, emulsje i żele nawilżające,
mleczka do ciała, mleczka nawilżające, nawilżacze do skóry, preparaty
nawilżające do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, balsam do ciała,
maseczki do twarzy, puder do ciała, maści [nielecznicze], kosmetyki
do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 5 zioła lecznicze, kosmetyki do celów leczniczych, środki
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do odtruwania na bazie ziół, napoje ziołowe do użytku leczniczego,
suplementy ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła
do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, lecznicze napary ziołowe, leki ziołowe, olejki lecznicze,
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, substytuty tytoniu
do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, konopie indyjskie do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbata
ziołowa [napoje lecznicze], sztuczna herbata [do użytku leczniczego],
herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 31 rośliny, nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny
żywe, rośliny domowe, drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny doniczkowe, rośliny naturalne (żywe), bulwy do rozmnażania roślin, mieszanki ziaren roślin dzikich, naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze
dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt],
cebulki roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna naturalne, nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzone nasiona oleiste, rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, nasiona do uprawy ziół,
34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, waporyzatory osobiste
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, fajki, fajki
do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu,
nie z metalu szlachetnego, fajki wodne, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu, beztytoniowe
doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu, japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, snus, rappee,
snus bez tytoniu, snus z tytoniem, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka
z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bezdymny, tytoń
do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek,
tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania papierosów, zioła
do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek,
lufki do papierosów, osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki, produkty tytoniowe
przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcinania papierosów, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żujących
tytoń, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek, torby na fajki, torebki na fajki,
ubijaki do fajek, urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, zatyczki do fajek
[przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki
do fajek, ustniki do papierosów, ustniki papierosów, woreczki na tytoń,
aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych,
kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy elektroniczne, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, smoła
tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę,
wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie
do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elek-
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tronicznych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: kosmetyki, olejki lecznicze, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrządy do pomiaru wagi,
przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, zapalniczki i zapalarki, papier
filtracyjny [bibuła], młynki nieelektryczne, oleje jadalne, zioła suszone,
słodycze czekoladowe, nasiona roślin, smoła tytoniowa do użytku
w papierosach elektronicznych, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
lufki do papierosów, fajki, elektroniczne fajki do tytoniu, zapalniczki
dla palaczy, bibułki papierosowe, 44 uprawa roślin, siew roślin uprawnych, kultywacja roślin uprawnych, uprawa winogron do produkcji
wina, usługi w zakresie uprawy winorośli, doradztwo w zakresie uprawy winorośli, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze związane z uprawą roślin, udostępnianie działek badawczych
w celu badania upraw, usługi doradcze w zakresie upraw w związku
z ogrodnictwem, udostępnianie działek badawczych w celu badania
upraw poprzez użycie środków chemicznych.

(111) 342556
(220) 2020 10 21
(210) 519799
(151) 2021 04 21
(441) 2020 12 28
(732) LOBITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lobito
(540)

(111) 342558
(220) 2020 10 23
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) ZIÓŁKOWSKA ANNA, Paszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mEDi swiss mED
(540)

Nr 26/2021
(210) 519916

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 24.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów farmaceutycznych, JOD,
Jodki do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, konopie do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, pasza lecznicza dla zwierząt, zioła lecznicze, środki odkażające, środki bakteriobójcze, suplementy diety
zawierające propolis, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym.
(111) 342559
(220) 2020 10 27
(151) 2021 05 27
(441) 2021 01 18
(732) PIEREWOJ MAREK ALBO, Olsztyn (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 519960

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, w tym zabawki: montowane na ścianach,
przedstawiające: figurki ludzi i zwierząt, pojazdy, formy przyrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, budynki, zabawki w formie
brył geometrycznych i przestrzennych, układanki, łamigłówki, wielofunkcyjne maty podłogowe dla dzieci, gry planszowe, manipulacyjne i edukacyjne, klocki do zabawy, stoły do gier, wyposażenie placów
zabaw, tematyczne, miękkie systemy do zabawy w pomieszczeniach
i na zewnątrz, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 342557
(220) 2020 10 22
(210) 519880
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 01
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO BIER BEER CERVEZA NATURALNE SKŁADNIKI
BIESZCZADZKIE BYSTRE PIWO JASNE PEŁNE TRADYCYJNA
RECEPTURA
(540)

(591) niebieski, złoty, czarny, biały, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.25
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.

(531) 24.17.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 11 oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie wystawowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie ścienne, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem.
(111) 342560
(220) 2020 10 27
(210) 519962
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 01
(732) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HYPO
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansowej, usługi
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu
i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
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tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji
handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych
w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych,
działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym
i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje
ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w transakcjach finansowych, emisja papierów
wartościowych, emisja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych, pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje finansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje finansowe na rynkach kryptowalut, zbiórki funduszy na cele
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, usługi
charytatywne, mianowicie zbieranie funduszy, 37 usługi budowlane,
budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów
przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń
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przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego,
instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie zapewniania
dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, w tym obrotu kryptowalutami,
41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków
obcych, usługi dotyczące organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne
(rozrywka), organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy
o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi w zakresie tworzenia,
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów,
administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut
do autoryzowania transakcji finansowych, tworzenie oprogramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, architektura
krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania
prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
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(220) 2020 10 27
(441) 2021 02 01

(210) 519963
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(732) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KREA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansowej, usługi
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu
i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji
handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów
lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych,
produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie
operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy
udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe,
agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa
w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Interne-
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tu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory wymiany
walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych
i walut, pośredniczenie w transakcjach finansowych, emisja papierów wartościowych, emisja elektronicznych jednostek płatniczych,
monetarnych, pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje finansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje finansowe na rynkach kryptowalut, zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, usługi
charytatywne, mianowicie zbieranie funduszy, 37 usługi budowlane,
budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów
przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń
przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego,
instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie zapewniania
dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, w tym obrotu kryptowalutami,
41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków
obcych, usługi dotyczące organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne
(rozrywka), organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy
o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi w zakresie tworzenia,
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów,
administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania kom-
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puterowego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut
do autoryzowania transakcji finansowych, tworzenie oprogramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, architektura
krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania
prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 342562
(220) 2020 10 27
(210) 519964
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 01
(732) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KREAVITAE
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansowej, usługi
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu
i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji
handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych
w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych,
działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów warto-
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ściowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym
i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie
rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje
ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w transakcjach finansowych, emisja papierów
wartościowych, emisja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych, pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje finansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje finansowe na rynkach kryptowalut, zbiórki funduszy na cele
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, usługi
charytatywne, mianowicie zbieranie funduszy, 37 usługi budowlane,
budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów
przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace
remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń
przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora
zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego,
instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie zapewniania
dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, internetowe platformy handlowe, internetowe platformy dotyczące finansów, w tym obrotu kryptowalutami,
41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków
obcych, usługi dotyczące organizowania szkoleń, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne
(rozrywka), organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka), usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
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informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy
o finansach i rynkach nieruchomości, 42 usługi w zakresie tworzenia,
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów,
administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut
do autoryzowania transakcji finansowych, tworzenie oprogramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, architektura
krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania
prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 342563
(220) 2020 10 24
(210) 519982
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGI Z OKAZJI ŚWIĘTA RZEMIOSŁA POLSKIEGO
ORGANIZOWANE PRZEZ MAŁOPOLSKĄ IZBĘ RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia aukcji publicznych, usługi w zakresie
organizowania oraz obsługi jarmarków handlowych i imprez handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi promocji sprzedaży
dla osób trzecich, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie wynajmowania stoisk handlowych
i usługowych na czas trwania festynów, jarmarków i innych imprez
handlowych, rozrywkowych lub sportowych, usługi w zakresie sprzedaży różnorodnych towarów spożywczych i przemysłowych w tym na:
festynach, jarmarkach, festiwalach, innych imprezach handlowych lub
rozrywkowych i poprzez sieci komputerowe, promowanie zachowań
prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 usługi w zakresie organizowania
i obsługi imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, usługi
w zakresie organizowania i obsługi konferencji i zjazdów, usługi w zakresie organizowania konkursów rozrywkowych, kulturalnych i zawodów sportowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi wystaw
i targów rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, usługi w zakresie
organizowania balów i zabaw, usługi w zakresie publikowania tekstów
innych niż reklamowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
takich jak: sceny otwarte, namioty, zadaszenia, pawilony-nie związane
trwale z gruntem na cele rozrywkowe, usługi w zakresie realizacji filmów i fotografii, usługi edukacyjne.
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(111) 342564
(220) 2020 10 24
(210) 519985
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRADYCYJNY
JARMARK
ŚWIĘTEGO
MICHAŁA
ORGANIZOWANY PRZEZ MAŁOPOLSKĄ IZBĘ RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia aukcji publicznych, usługi w zakresie
organizowania oraz obsługi jarmarków handlowych i imprez handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie wynajmowania stoisk handlowych i usługowych na czas trwania festynów, jarmarków i innych imprez handlowych, rozrywkowych lub sportowych, usługi w zakresie
sprzedaży różnorodnych towarów spożywczych i przemysłowych
w tym na: festynach, jarmarkach, festiwalach, innych imprezach handlowych lub rozrywkowych i poprzez sieci komputerowe, promowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 usługi w zakresie
organizowania i obsługi imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji
i zjazdów, usługi w zakresie organizowania konkursów rozrywkowych, kulturalnych i zawodów sportowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi wystaw i targów rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, usługi w zakresie organizowania balów i zabaw, usługi
w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni takich jak : sceny otwarte, namioty, zadaszenia, pawilony-nie związane trwale z gruntem na cele
rozrywkowe, usługi w zakresie realizacji filmów i fotografii, usługi
edukacyjne.
(111) 342565
(220) 2020 10 26
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 519996

(591) ciemnoczerwony, granatowy, niebieski, biały, czarny, żółty,
pomarańczowy, beżowy
(531) 29.01.15, 02.01.07, 02.01.10, 19.11.11
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, 16 plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe
znaki papierowe, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa,
książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw
naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany,
ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania,
kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki,
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ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 28
układanki [puzzle], puzzle, gry planszowe, puzzle mozaikowe, gry-łamigłówki.

(111) 342566
(220) 2020 10 26
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H₂O
(540)

(210) 519998

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały, żółty, granatowy, niebieski,
beżowy
(531) 29.01.15, 02.01.07, 02.01.10, 19.11.11, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, 16 plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe
znaki papierowe, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa,
książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw
naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany,
ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania,
kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki,
ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 28
układanki [puzzle], puzzle, gry planszowe, puzzle mozaikowe, gry-łamigłówki.
(111) 342567
(220) 2020 10 28
(210) 520017
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOTDATA
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do prognoz rynkowych, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
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trzecich, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy,
analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości
społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy
w zakresie reklamy, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych online, działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący
promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo
w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie
towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie wydarzeń specjalnych,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów
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reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji
do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampanii
reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych
dla osób trzecich, przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamy
on-line, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklamy telewizyjne,
reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), telemarketing, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie,
udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą,
umieszczanie reklam, usługi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe,
usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy,
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
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zacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi,
usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamy
graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej,
usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi
w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy
z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie promocją sławnych osób,
zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, analizy
i raporty statystyczne, raporty z analiz rynkowych, analizy prognoz
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, ekonomiczne
prognozy, prognozowanie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, 36 usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi
finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi pośrednictwa finansowego, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi
doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze
dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze
w zakresie ubezpieczeń, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne związane
z ubezpieczeniem, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
usługi w zakresie szacowania i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny antyków [ocena], udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, usługi wyceny nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena w kwestiach majątku nieruchomego, wyceny finansowe nieruchomości, usługi w zakresie
kredytowania i udzielania pożyczek, usługi w zakresie leasingu i factoringu, usługi w zakresie operacji bankowych i opłat ratalnych, usługi organizacji sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie pośrednictwa
maklerskiego na giełdach, usługi giełdowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie działalności finansowej, doradztwo i analiza finansowa,
badania finansowe, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków,
38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, interaktywne
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przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wideotekstowe, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej
transmisji medialnych treści rozrywkowych, pakietowa transmisja
danych i obrazów, przesyłanie danych za pośrednictwem środków
elektronicznych, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści
audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja informacyjna,
telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmisja danych na rzecz osób
trzecich, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja
dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci
multimedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych,
transmisja filmów wideo, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji
poprzez kody telematyczne, transmisja informacji do celów domowych, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych
za pośrednictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych
w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektronicznych
sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie
wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, konferencje (organizowanie i obsługa),
usługi w zakresie szkoleń na odległość, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 42 usługi
hurtowni danych [składowanie danych].

(111) 342568
(220) 2020 10 27
(210) 520079
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC CZYSTEGO SPIRYTUSU 99,9%
(540)

(531) 15.01.01, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.16, 19.01.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe z zwartością czystego
spirytusu 99,9%, napoje spirytusowe z zawartością czystego spirytusu 99,9%.
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(111) 342569
(220) 2020 10 27
(210) 520080
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC CZYSTEGO SPIRYTUSU 99,9%
(540)

(591) biały, złoty
(531) 15.01.01, 25.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 19.01.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe z zwartością czystego
spirytusu 99,9%, napoje spirytusowe z zawartością czystego spirytusu 99,9%.
(111) 342570
(220) 2020 12 24
(210) 522642
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RJ Digital Management
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, 42
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 342571
(220) 2020 10 28
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa Biznesu
(540)

(210) 520136

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek,
publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych online, publikowanie książek i czasopism elektronicznych onli-
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ne, usługi w zakresie publikowania online, usługi reporterskie, usługi
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw
i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów,
prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie
lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

(111) 342572
(220) 2020 10 30
(151) 2021 06 17
(441) 2020 11 30
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURA ORGANICA PIJALNIA ZIÓŁ
(540)

(210) 520242

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako
przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje
(z wyłączeniem kawy), tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 342573
(220) 2020 11 02
(210) 520252
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) PROPOINT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) propoint SERVICES
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, 42 usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 342574
(220) 2020 11 05
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) CASTELIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Castelior
(540)

(591) zielony, ciemnoszary
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(210) 520432
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(510), (511) 6 formy, formy aluminiowe, formy odlewnicze metalowe,
kontenery transportowe z metalu, metalowe pudelka do układania,
metalowe skrzynie na amunicję, platformy z metalu, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu towarów, 20 niemetalowe
pojemniki do przechowywania (inne niż do użytku domowego lub
kuchennego), niemetalowe pudła do przechowywania, niemetalowe
skrzynie na narzędzia (puste), skrzynki na narzędzia, niemetalowe,
puste, pojemniki do pakowania niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do przenoszenia (inne niż do użytku domowego lub kuchennego), skrzynie
niemetalowe, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych, skrzynki
z tworzyw sztucznych, 39 dzierżawa magazynów, magazynowanie,
magazynowanie towarów, 40 cięcie metalu, frezowanie, obróbka
metalu (kształtowanie), obróbka metalu (tłoczenie), obróbka metalu
(wytłaczanie), obróbka metali, wytłaczanie tworzyw sztucznych.

(111) 342575
(220) 2020 11 06
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) PRUSACZYK PATRYK, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) héroïne
(540)

(210) 520556

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby sportowe, 25 t-shirty, bluzy, bluzy sportowe,
kurtki, dresy, odzież sportowa, spodnie, czapki sportowe, bielizna-funkcjonalna, osobista, skarpetki, kamizelki, bezrękawniki.
(111) 342576
(220) 2019 09 24
(210) 504767
(151) 2020 03 16
(441) 2019 10 28
(732) FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URUCHOM.COM
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 16.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, amperomierze, baterie (celki-), baterie anodowe,
baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne,
baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.
(111) 342577
(220) 2019 09 30
(210) 505032
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 04
(732) NOWALIŃSKI TOMASZ JERZY INTERTECH, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tempControl
(510), (511) 11 armatura do wody złącza, 17 węże przemysłowe.
(111) 342578
(220) 2019 10 16
(210) 505703
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) STAROWIEJSKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
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(540)

(111) 342579
(220) 2019 10 16
(210) 505708
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BIAŁKOWSKA-GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGA Cosmetics
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, preparaty do paznokci, lakiery hybrydowe, kremy, pomadki, kosmetyka kolorowa.
(111) 342580
(220) 2019 11 27
(210) 507311
(151) 2020 10 15
(441) 2020 02 17
(732) GNACH-OLEJNICZAK IWONA UNIDENT UNION I&II,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ILLUSTRE
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki toaletowe, środki perfumeryjne, środki zapachowe, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, farby do włosów, pianki, żele, pasty i płyny do stylizacji włosów, środki
do higieny jamy ustnej, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła
i żele, nielecznicze preparaty do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, preparaty do depilacji i golenia, wosk
kosmetyczny, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, świece do masażu
do celów kosmetycznych, sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, 4 świece, świece okolicznościowe, świece zapachowe, świece zapachowe aromaterapeutyczne, 5 preparaty i artykuły higieniczne,
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, lecznicze środki do higieny
jamy ustnej, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, środki do higieny
intymnej, plastry, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, lecznicze świece do masażu, 44 usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków,
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi spa,
usługi medycyny estetycznej, usługi wolumetrii, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
(111) 342581
(220) 2020 05 12
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) MIERZEJEWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACADEMY OF NEW YORK ANY
(540)

(210) 513303

(591) szary, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 07.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 342582
(220) 2020 06 16
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MENABOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWSKA IZBA LORDÓW

(210) 514770

(531) 03.01.01, 03.01.26, 06.07.01, 06.07.04, 07.01.03, 07.01.08,
07.05.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami
do włosów, 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie.
(111) 342583
(220) 2020 11 06
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) PRUSACZYK PATRYK, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) héroïne
(540)

(210) 520557

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 18 torby sportowe, 25 t-shirty, bluzy, bluzy sportowe,
kurtki, dresy, odzież sportowa, spodnie, czapki sportowe, bielizna-funkcjonalna, osobista, skarpetki, kamizelki, bezrękawniki.
(111) 342584
(220) 2020 11 10
(210) 520660
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) POTASZNIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE PONIK, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRAFTMANN
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa, kleje i preparaty klejące, kleje poliuretanowe, kleje do montażu i mocowania płyt
izolacyjnych do izolacji termicznej budynków, kleje do zastosowania na powierzchnie metalowe, powierzchnie z drewna i cegły, powierzchnie otynkowane, pomalowane i lakierowane, środki impregnujące i konserwujące, silikony, środki czyszczące i odtłuszczające
do pian i klejów poliuretanowych, 17 materiały uszczelniające i wygłuszające, pianki poliuretanowe, pianki silikonowe do termoizolacji,
pianki pistoletowe montażowo-uszczelniające, pianki do osadzania
okien i drzwi, wypełnienia i izolacji przepustów kablowych, izolacji
cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, wygłuszania, uszczelniania
ścian działowych.
(111) 342585
(220) 2020 11 10
(210) 520661
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) POTASZNIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE PONIK, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KRAFTMANN
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa, kleje i preparaty
klejące, kleje poliuretanowe, kleje do montażu i mocowania płyt izolacyjnych do izolacji termicznej budynków, kleje do zastosowania na powierzchnie metalowe, powierzchnie z drewna i cegły, powierzchnie
otynkowane, pomalowane i lakierowane, środki impregnujące i konserwujące, silikony, środki czyszczące i odtłuszczające do pian i klejów
poliuretanowych, 17 materiały uszczelniające i wygłuszające, pianki
poliuretanowe, pianki silikonowe do termoizolacji, pianki pistoletowe
montażowo-uszczelniające, pianki do osadzania okien i drzwi, wypełnienia i izolacji przepustów kablowych, izolacji cieplnej sieci wodnych,
kanalizacyjnych, wygłuszania, uszczelniania ścian działowych.

(111) 342586
(220) 2020 11 10
(210) 520662
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) POTASZNIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE PONIK, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZNSHINESOLAR
(510), (511) 9 urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej, 35 usługi w zakresie sprzedaży
ogniw, modułów, urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznych,
usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, usługi związane z prezentacją towarów, organizowanie udziału w targach i wystawach,
usługi reklamowe.
(111) 342587
(220) 2020 11 12
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 15
(732) GEVORG MIKRTCHYAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRYSTAL
(540)
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(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie personelem,
usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie podatkowe [rachunkowość], zarządzanie
rachunkowością, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 41
tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie
książek, czasopism, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi doradcze w dziedzinie
oprogramowania komputerowego do użytku w działalności wydawniczej, szkolenia biznesowe, kursy szkoleniowe, szkolenia związane
z finansami.

(111) 342590
(220) 2020 11 10
(210) 520777
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) ZALEWSKA-KARDACH AGNIESZKA, ZALEWSKASZCZEPAŃSKA KATARZYNA, ZALEWSKI JANUSZ, PIMENTEL
MACHADO ANNA SANDRA BIS SPÓŁKA CYWILNA, Pogorzelica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z Zalewski HOTEL
(540)

(210) 520769

(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.03.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie.
(111) 342588
(220) 2020 11 10
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart lift
(540)

(210) 520771
(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.13,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, zabawa i rekreacja, 43 usługi hotelowe, 44 usługi medyczne i kosmetyczne.

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Elektroterapeutyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
(111) 342589
(220) 2020 11 10
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 15
(732) WM ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM Advisory
(540)

(210) 520772

(591) granatowy, biały, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.21, 26.01.22, 26.01.24, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.06

(111) 342591
(220) 2020 11 10
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) ŁONISK SŁAWOMIR, Warszawa (PL);
KĘPA-PAWLIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
OCIOSZYŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gra muzyka
(540)

(210) 520779

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 filmy, seriale, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD,
gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwa-
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rzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje
mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe,
z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, nalepki
na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, merchandising, 38 usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, widowisk rozrywkowych, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych (MMS), zapewnienie dostępu do treści multimedialnych on-line, transmisja obrazu
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą platform i portali
w Internecie i innych mediach, zapewnienie dostępu do portali internetowych obejmującego programy wideo na życzenie, 41 teleturnieje, usługi w zakresie rozrywki, nauczania i szkolenia przez lub
związane z radiem i telewizją, usługi w zakresie produkowania, prezentowania i wynajmowania programów radiowych i telewizyjnych
oraz filmów i nagrań dźwiękowych i video, usługi w zakresie publikowania, produkowania i wynajmu materiałów instruktażowych
i szkoleniowych, usługi w zakresie rozrywki, nauczania i szkolenia,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi
w zakresie organizowania konkursów, teleturniejów, gier, quizów, dni
rozrywki i wydarzeń sportowych, usługi w zakresie organizowania,
prezentowania i produkowania przedstawień, przedstawień na żywo
oraz imprez i programów z udziałem publiczności, usługi w zakresie
wystaw w celach edukacyjnych i dla celów rozrywkowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej
i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 42 programowanie aplikacji multimedialnych, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, hosting rozrywkowych treści
multimedialnych, projektowanie portali sieciowych, hosting portali
internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, usługi projektowania w zakresie wystaw.	 (551)
wspólne prawo ochronne

(111) 342592
(220) 2020 11 13
(210) 520837
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ECO-HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO-HYDROSYSTEM
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(540)

(591) biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja w zakresie urządzeń sanitarnych.
(111) 342593
(220) 2020 11 15
(210) 520854
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) PETROCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PC PetroConsulting
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, przyrządy do wtrysku paliwa, 35 pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych.
(111) 342594
(220) 2020 11 12
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) WYSOCKA ANNA INVEST-PARK, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWEET FACTORY STORE
(540)

(210) 520870

(591) różowy, jasnoniebieski, biały, żółty, niebieski, czerwony
(531) 24.17.02, 24.17.05, 26.11.06, 26.11.12, 24.13.09, 26.01.12,
26.01.16, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, sprzedaży on-line, w zakresie słodyczy.
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(111) 342595
(220) 2020 11 13
(210) 520910
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Manniak po ciemku
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342596
(220) 2020 11 13
(210) 520913
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Club 357
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
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wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342597
(220) 2020 11 13
(210) 520914
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342598
(220) 2020 11 13
(210) 520925
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PL3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, ar-
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tykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje,
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez
stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów
pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy
meteorologiczne.

(111) 342599
(220) 2020 11 13
(210) 520926
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Scena teatralna Trójki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje,
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez
stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów
pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy
meteorologiczne.
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(111) 342600
(220) 2020 11 13
(210) 520927
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowy chuligan literacki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342601
(220) 2020 11 13
(210) 520928
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowo, filmowo
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
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wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342602
(220) 2020 11 13
(210) 520929
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Winien i ma
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo,
urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi,
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową
oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342603
(220) 2020 11 13
(210) 520930
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studio-el Muzyki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
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z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342604
(220) 2020 11 13
(210) 520931
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowe Archiwum Koncertowe
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342605
(151) 2021 06 15

(220) 2020 11 13
(441) 2021 02 22

(210) 520933
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(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trzy Wymiary Gitary
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342606
(220) 2020 11 13
(210) 520934
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świąteczna Poczta UKF
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
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radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342607
(220) 2020 11 13
(210) 520937
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Serwis Trójki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342608
(220) 2020 11 13
(210) 520938
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Francuski Łącznik
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
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technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342609
(220) 2020 11 13
(210) 520939
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowy Budzik
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342610
(220) 2020 11 13
(210) 520940
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Muzyka z Trójką
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342611
(220) 2020 11 13
(210) 520943
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tu Trójka
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
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produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342612
(220) 2020 11 13
(210) 520945
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójka do 3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342613
(220) 2020 11 16
(210) 520946
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) AMG COSMETICS CONCEPT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMG COSMETICS CONCEPT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby toaletowe, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, spraye, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk
i do pielęgnacji stóp, mydła, szampony.
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(111) 342614
(220) 2020 11 13
(210) 520947
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Myślidziecka 3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342615
(220) 2020 11 13
(210) 520948
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójka do trzeciej
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi,
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
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oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową
oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342616
(220) 2020 11 13
(210) 520950
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śniadanie w Trójce
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342617
(220) 2020 11 13
(210) 520951
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowo, rockowo
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
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z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342618
(220) 2020 11 13
(210) 520952
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójka Żąda debiutów
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342619
(151) 2021 06 09

(220) 2020 11 13
(441) 2021 02 22

(210) 520954
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(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pora na Trójkę
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342620
(220) 2020 11 13
(210) 520960
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Markomania
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
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radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342621
(220) 2020 11 13
(210) 520961
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AnagrammarganA
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342622
(220) 2020 11 13
(210) 520962
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trójka budzi
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
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technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342623
(220) 2020 11 13
(210) 520963
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Strefa rock’n’rolla wolna od angola
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342624
(220) 2020 11 13
(210) 520964
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Magiel Wagli
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342625
(220) 2020 11 13
(210) 520967
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne

Nr 26/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342626
(220) 2020 11 13
(210) 520968
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Club3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342627
(220) 2020 11 13
(210) 520969
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Club 3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
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i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342628
(220) 2020 11 13
(210) 520973
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Club357
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi,
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową
oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342629
(220) 2020 11 16
(210) 520977
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) VPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZENthAI asia food
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary, restauracje.
(111) 342630
(220) 2020 11 17
(210) 521020
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POVER
(510), (511) 1 nawozy stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, regulatory wzrostu i rozwoju roślin stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie.
(111) 342631
(220) 2020 11 19
(210) 521079
(151) 2021 06 07
(441) 2021 01 18
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Orthodyna
(510), (511) 5 specjalistyczne płukanki do płukania jamy ustnej
o działaniu przeciwbakteryjnym.
(111) 342632
(220) 2020 11 20
(210) 521091
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) LŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LŁ LANGE TOOLS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje topliwe, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, 6 kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe, 7 brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty do pił tarczowych, brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił taśmowych do maszyn,
brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, frezy [obrabiarki],
frezy do frezarek, gwintowniki [obrabiarki], gwintowniki maszynowe,
gwintownice [maszyny], gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki],
opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze rolnicze [części maszyn], piły
otwornice [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły [maszyny],
piły z napędem mechanicznym, elektryczne piły do drewna, piły
do metalu [maszyny], piły do cięcia płytek [elektronarzędzia], piły
wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły o napędzie innym niż ręczny, pogłębiacze [maszyny], szczotki elektryczne, szczotki węglowe
[elektryczność], szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe do maszyn, węglowe szczotki do alternatorów, szlifierki, szlifierki oscylacyjne, szlifierki precyzyjne, szlifierki tarczowe, szlifierki odśrodkowe,
szlifierki [maszyny], szlifierki obrotowe, szlifierki taśmowe, szlifierki
wibracyjne, szlifierki kątowe, narzędzia szlifierskie do szlifierek, tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze
ścierne [narzędzia do maszyn], tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, tarcze ścierne
do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, tarcze ścierne będące częściami do maszyn, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami,
tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze tnące do użytku
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jako części maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze
z materiału ściernego [części do maszyn], przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła kręte do maszyn, wiertła do wiertarek elektrycznych,
wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy, klucze udarowe, wiertarki udarowe, młotki udarowe [maszyny], wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn],
mieszarki elektryczne, mieszarki mechaniczne, młoty elektryczne,
młoty hydrauliczne, młoty pneumatyczne, młoty mechaniczne, młoty elektryczne [ręczne], elektryczne młoty udarowe, pilarki do drewna, wiertarki, wiertarki promieniowe, wiertarki stołowe, wiertarki
elektryczne, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, wiertarki [narzędzia elektryczne], wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki i części
do nich, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, tokarki, tokarki [maszyny], klucze zaciskające [maszyny], klucze maszynowe [maszyny],
wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], zszywacze [maszyny],
zszywacze elektryczne, zszywacze pneumatyczne, odkurzacze elektryczne, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne i ich części, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosy [maszyny],
przycinarki do żywopłotów [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], elektryczne nożyce do żywopłotów, elektrycznie napędzane
nożyce do żywopłotów, 8 brzeszczoty do pił ręcznych, dłuta, dłuta
[narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], frezy [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], przedłużacze do korb do gwintowników, gwintowniki do nakrętek [ręcznie
obsługiwane], narzędzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], imadła, imadła metalowe, imadła kątowe (narzędzia
ręczne), imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła stołowe [przyrządy ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], punktaki [ręczne], piły ręczne, piły [narzędzia ręczne], piły do cięcia metalu, piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła [narzędzia], wiertła
do narzędzi ręcznych, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], młotki, młotki miękkie i młoty, wiertarki ręczne, ręczne
wiertarki pionowe, klucze oczkowe, klucze [narzędzia], klucze maszynowe, klucze nastawne, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze, 9
akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, ładowarki USB, ładowarki sieciowe, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki baterii elektrycznych, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki do baterii słonecznych,
poziomnice, kaski zabezpieczające, 10 zszywacze chirurgiczne, 11
dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza,
opalarki, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki do ubrań, 16
ołówki, rysiki, 20 szafki na klucze, stoły warsztatowe, 25 odzież, kurtki [odzież], fartuchy [odzież], kombinezony [odzież], obuwie, obuwie
robocze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna dla osób trzecich wymienionych towarów: kleje topliwe, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe,
brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty do pił tarczowych,
brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, frezy [obrabiarki], frezy do frezarek, gwintowniki [obrabiarki], gwintowniki maszynowe, gwintownice [maszyny], gwintowniki będące narzędziami
obsługiwanymi mechanicznie, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze rolnicze [części maszyn], piły otwornice [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły
[maszyny], piły z napędem mechanicznym, elektryczne piły do drewna, piły do metalu [maszyny], piły do cięcia płytek [elektronarzędzia],
piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły o napędzie innym niż
ręczny, pogłębiacze [maszyny], szczotki elektryczne, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe
do maszyn, węglowe szczotki do alternatorów, szlifierki, szlifierki
oscylacyjne, szlifierki precyzyjne, szlifierki tarczowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki [maszyny], szlifierki obrotowe, szlifierki taśmowe, szlifierki wibracyjne, szlifierki kątowe, narzędzia szlifierskie do szlifierek,
tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze (szlifierskie) [części do maszyn],
tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], tarcze lamelowe do szlifierek
elektrycznych, tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie [części do maszyn],
tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, tarcze ścierne
będące częściami do maszyn, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami
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elektrycznymi, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi,
tarcze z materiału ściernego [części do maszyn], przemysłowe wiertła
[maszyny], wiertła kręte do maszyn, wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, dmuchawy elektryczne, pompy,
kompresory i dmuchawy, klucze udarowe, wiertarki udarowe, młotki
udarowe [maszyny], wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], mieszarki elektryczne, mieszarki mechaniczne, młoty elektryczne, młoty hydrauliczne, młoty pneumatyczne, młoty mechaniczne, młoty elektryczne [ręczne], elektryczne młoty udarowe,
pilarki do drewna, wiertarki, wiertarki promieniowe, wiertarki stołowe, wiertarki elektryczne, bezprzewodowe wiertarki elektryczne,
wiertarki [narzędzia elektryczne], wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki i części do nich, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, tokarki,
tokarki [maszyny], klucze zaciskające [maszyny], klucze maszynowe
[maszyny], wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], zszywacze
[maszyny], zszywacze elektryczne, zszywacze pneumatyczne, odkurzacze elektryczne, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne
i ich części, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosy
[maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], elektryczne nożyce do żywopłotów, elektrycznie
napędzane nożyce do żywopłotów, brzeszczoty do pił ręcznych, dłuta, dłuta [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], frezy [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne],
przedłużacze do korb do gwintowników, gwintowniki do nakrętek
[ręcznie obsługiwane], narzędzia do nacinania gwintów [narzędzia
obsługiwane ręcznie], imadła, imadła metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła stołowe
[przyrządy ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], punktaki [ręczne],
piły ręczne, piły [narzędzia ręczne], piły do cięcia metalu, piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła [narzędzia],
wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła
do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], młotki, młotki miękkie i młoty, wiertarki ręczne,
ręczne wiertarki pionowe, klucze oczkowe, klucze [narzędzia], klucze
maszynowe, klucze nastawne, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze: akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, ładowarki USB, ładowarki sieciowe,
ładowarki dla akumulatorów, ładowarki baterii elektrycznych, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki do baterii słonecznych, poziomnice, kaski zabezpieczające, zszywacze chirurgiczne,
dmucha-wy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza,
opalarki, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki do ubrań:
ołówki, rysiki, szafki na klucze, stoły warsztatowe, odzież, kurtki
[odzież], fartuchy [odzież], kombinezony [odzież], obuwie, obuwie
robocze..

(111) 342633
(220) 2020 11 19
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MARPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mała Grzywna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRPipe
(540)

(540) (znak słowny)
(540) otosonica
(510), (511) 9 baterie do aparatów słuchowych, 10 aparaty słuchowe, aparaty słuchowe dla niesłyszących, aparaty słuchowe dla osób
niesłyszących [aparaty akustyczne], cyfrowe aparaty słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, analogowe aparaty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, instrumenty medyczne do użycia jako
aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, ochraniacze słuchu
bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, urządzenia do badania zaburzeń słuchu, urządzenia używane do łagodzenia
zaburzeń słuchu, urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, 44 badanie słuchu, doradztwo związane z badaniem słuchu, terapia mowy i słuchu, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu.
(111) 342635
(220) 2020 11 23
(210) 521246
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) OSTRYŃSKI WOJCIECH TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSTRY BARBER
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej kosmetyków oraz środków pielęgnacji ciała i włosów, Usługi sprzedaży detalicznej narzędzie oraz akcesoriów do golenia, Usługi sprzedaży detalicznej
narzędzi, artykułów i akcesoriów fryzjerskich, 41 Pokazy fryzjerskie,
Prowadzenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa, akademie fryzjerstwa,
Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia w dziedzinie
fryzjerstwa, Konkursy w zakresie sztuki fryzjerstwa i pielęgnacji urody, 44 Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Stylizacja, Układanie włosów,
Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji
skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, Salony piękności, Usługi w zakresie
ozdabiania ciała, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, włosów
i stosowania produktów kosmetycznych, Doradztwo w zakresie pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjno-upiększających.
(111) 342636
(220) 2020 11 24
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) WICH PATRYCJA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Royal Toddler
(540)

(210) 521253

(210) 521098

(591) niebieski, różowy, zielony, złoty, żółty, fioletowy
(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież męska, damska i dziecięca.

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 Rury z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem
szklanym, o profilu kołowym do budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych), przemysłowych, 19 Niemetalowe zbiorniki (konstrukcje),Niemetalowe bloki jako przepusty, 37 Budowa i renowacja przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych, przemysłowych i przepustów, Budowa studni rewizyjnych oraz zbiorników.
(111) 342634
(220) 2020 11 23
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SZUTKO TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
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(210) 521222

(111) 342637
(220) 2020 11 24
(210) 521304
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) TOMCZYK TOMASZ F.H.U. TRAK-TOM, Przybyszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRAK-TOM
(510), (511) 7 Eratory, Aeratory do trawników [maszyny], Akcesoria
do koszenia trawników do pojazdów, Areatory [maszyny] do użytku w napowietrzaniu gleby, Maszyny do zbierania trawy, Maszyny
ogrodnicze, Maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, Maszyny rolnicze
do nawożenia, Maszyny rolnicze do przycinania trawy, Maszyny rolnicze do zbierania trawy, Mechaniczne kosiarki do trawników, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Narzędzia rolnicze inne niż o napędzie
ręcznym, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Nożyce
ogrodnicze [inne niż ręczne], Nożyce ogrodnicze [maszyny], Obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], Ostrza do kosiarek, Paski do silników
maszyn rolniczych, Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silni-
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kowe], Pługi, Pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
Pługi stanowiące maszyny rolnicze, Maszyny do cięcia trawników,
Kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny],
Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Kosiarki
spalinowe, Kosiarki samobieżne, Kosiarki mechaniczne, Kosiarki [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki do trawy [maszyny],
Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki bijakowe, Kosiarki, Elektryczne urządzenia do przystrzygania trawy, Elektryczne sekatory
do gałęzi drzew, Elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, Elektryczne nożyce do żywopłotów, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne kosiarki do trawy, Elektryczne
areatory trawnikowe, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki
do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, Przycinarki krawędzi trawników
[maszyny], Przycinarki trawy, Roboty koszące, Ścinacze gałęzi [maszyny], Sekatory do gałęzi drzew [maszyny], Sprzęgła do przyrządów
rolniczych, Urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, Wycinarki [maszyny], Wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], Wyrównywarki krawędzi trawy, Zgrabiarki do trawników [maszyny], Żniwiarki, Żniwiarki i snopowiązałki, Żniwiarki [koszenie], Żniwiarki [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Urządzenia ogrodnicze
napędzane elektrycznie, 12 Ciągniki do celów rolniczych, Ciągniki
siodłowe, Ciągniki siodłowe z naczepą, Naczepy, Naczepy do ciągników, Traktory, ciągniki, Traktory do trawników, Traktory ogrodnicze,
Traktory ogrodowe do transportu.

(111) 342638
(220) 2020 11 25
(210) 521395
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bella biobased
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 342639
(220) 2020 11 25
(210) 521396
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO PACK
(540)

(591) brązowy, żółty, zielony
(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Wata do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, płatki do celów kosmetycznych.
(111) 342640
(220) 2020 11 25
(210) 521406
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobylanka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B4
(510), (511) 9 światłowody i akcesoria do światłowodów, uchwyty
odciągowe do kabli światłowodowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych, 37 budowa światłowodowych sieci telekomunikacyjnych,
38 usługi w zakresie połączeń i tras dla telekomunikacji.
(111) 342641
(220) 2020 11 26
(210) 521417
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PGE2050
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(540)

(591) granatowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi wydawnicze, Udostępnianie
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych).
(111) 342642
(220) 2020 11 25
(210) 521436
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) let’s move Gdańsk forward
(540)

(591) błękitny, czarny, granat, niebieski, turkus
(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Ekonomiczne prognozy, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Reklama, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi public relations, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie
nieruchomością, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
Zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 342643
(220) 2020 11 27
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) SADOWSKI JACEK DEMO, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMO EFFECTIVE LAUNCHING
(540)

(210) 521451

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji reklamowej, badania opinii publicznej, badanie rynku, analizy kosztów,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, dystrybucja
materiałów reklamowych, badania dla firm, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania firmami, ekspertyzy dla firm, poszukiwania
dla firm, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, usługi marketingowe, ogłoszenia prasowe, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, rozpowszechnianie próbek, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy telewizyjne, organizowanie targów
handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw handlowych lub
reklamowych, transkrypcja informacji, reklamy korespondencyjne,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, sondaże opinii, usługi handlu
detalicznego, hurtowego i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie produktów spożywczych, gospodarstwa domowego i odzieżowych, usługi sekretarskie, 40 wywoływanie filmów foto-
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graficznych, drukowanie, druk offsetowy, fotoskłady, introligatorstwo,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, organizowanie widowisk, produkcja filmów, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, rejestrowanie
na taśmach video, wydawanie nagrań dźwiękowych i video, nauczanie,
tłumaczenia, usługi fotoreportaży, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania sesji fotograficznych, 42 doradztwo komputerowe, usługi
artystów grafików, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, rejestrowanie na taśmach wideo, zarządzanie miejscami
wystawowymi, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie opracowań, wzornictwo przemysłowe, projektowanie
komputerowe, budowlane, urbanistyczne i technologiczne, badania
i analizy techniczne, 45 administrowanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 342644
(220) 2020 11 26
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) Herba Drug, s.r.o., Smižany (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiXi świstaki
(540)

(210) 521453

(591) granatowy, zielony, pomarańczowy, różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 szampony, suche szampony, żele pod prysznic dla dzieci,
chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kosmetyki dla dzieci, szampony dla dzieci, piana do kąpieli, pianki do stylizacji włosów, pianka pod
prysznic i do kąpieli, odżywki do włosów, płyny do włosów, preparaty
do prostowania włosów, mydła, mydło dezodoryzujące, przeciwpotowe mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło migdałowe, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kremy do opalania, olejki do opalania do celów kosmetycznych,
mleczka do opalania [kosmetyki], emulsje do opalania (kosmetyczne),
kosmetyki, kremy kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, środki
toaletowe, preparaty do demakijażu, substancje do szorowania, oleje
czyszczące, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], antyperspiranty [przybory toaletowe], preparaty kosmetyczne
do odchudzania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kremy wybielające do skóry, olejek migdałowy, olejek bergamotowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek różany, cytrynowe olejki eteryczne, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencja mięty [olejek eteryczny], aromatyczne olejki eteryczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, aromaty [olejki eteryczne], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
balsamy do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maski kosmetyczne,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, wazelina kosmetyczna, pomady do celów kosmetycznych, wosk do wąsów, woda kolońska, woda lawendowa, zapachy do ciała, produkty perfumeryjne, bazy do perfum kwiatowych,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], esencje eteryczne, piżmo [wyroby perfumeryjne], mieszaniny zapachowe potpourri, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, środki stosowane
po goleniu, preparaty do pielęgnacji paznokci, puder do twarzy, talk
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kosmetyczny, woda utleniona do celów kosmetycznych, błyszczyki
do ust, kosmetyki do makijażu, rzęsy sztuczne, waciki do celów kosmetycznych, żele do wybielania zębów, pasta do zębów, kamień polerski,
pumeks, 5 chusteczki odkażające, mydła dezynfekujące, środki odkażające, środki bakteriobójcze, antyseptyki, preparaty do dezynfekcji
rąk, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące (do celów higienicznych), tabletki wspomagające opalanie, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe, białkowe
suplementy diety, błonnik pokarmowy, mineralne suplementy diety,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające białko,
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, preparaty
albuminowe do celów medycznych, leki wzmacniające, wzmacniające
(leki-), wody mineralne do celów medycznych, sole wód mineralnych,
sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lecznicze,
żywność dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne, żelatyna do celów
medycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub medycznych, preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi i zwierząt.

(111) 342645
(220) 2020 11 26
(210) 521454
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) Herba Drug, s.r.o., Smižany (SK)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWISTAKI
(510), (511) 3 szampony, suche szampony, żele pod prysznic dla dzieci, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kosmetyki dla dzieci,
szampony dla dzieci, piana do kąpieli, pianki do stylizacji włosów,
pianka pod prysznic i do kąpieli, odżywki do włosów, płyny do włosów, preparaty do prostowania włosów, mydła, mydło dezodoryzujące, przeciwpotowe mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło
migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kremy do opalania, olejki do opalania
do celów kosmetycznych, mleczka do opalania [kosmetyki], emulsje
do opalania (kosmetyczne), kosmetyki, kremy kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, preparaty do demakijażu,
substancje do szorowania, oleje czyszczące, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], antyperspiranty [przybory toaletowe], preparaty kosmetyczne do odchudzania, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kremy wybielające do skóry, olejek migdałowy, olejek bergamotowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek różany, cytrynowe olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, esencja mięty [olejek eteryczny], aromatyczne olejki eteryczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, aromaty [olejki eteryczne], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, olejki eteryczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, balsamy do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, maski kosmetyczne, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, wazelina kosmetyczna, pomady do celów kosmetycznych,
wosk do wąsów, woda kolońska, woda lawendowa, zapachy do ciała, produkty perfumeryjne, bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], esencje eteryczne, piżmo [wyroby perfumeryjne], mieszaniny zapachowe potpourri, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, środki stosowane
po goleniu, preparaty do pielęgnacji paznokci, puder do twarzy,
talk kosmetyczny, środki ścierne i polerskie, woda utleniona do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, kosmetyki do makijażu, rzęsy
sztuczne, waciki do celów kosmetycznych, żele do wybielania zębów, pasta do zębów, detergenty, inne niż do użytku w procesach
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produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, terpentyna do odtłuszczania, roztwory do szorowania, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty do czyszczenia
tapet, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do udrażniania
rur, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania],
antypoślizgowy wosk do podłóg, antypoślizgowe płyny do podłóg,
środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty do polerowania,
wosk do parkietów, kremy do polerowania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, kamień polerski,
pumeks, róż polerski, materiały ścierne, papier ścierny szmerglowy, płótno szmerglowe, rdza (preparaty do usuwania-), preparaty
do odbarwiania, preparaty wygładzające [krochmal], lakiery (środki
do usuwania-), popiół wulkaniczny do czyszczenia, wosk do butów,
pasta do butów, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki
do konserwacji skóry [pasty], kreda czyszcząca, soda krystaliczna
do czyszczenia, ług sodowy, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako
detergent, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, kadzidełka
na patyczkach, preparaty do prania, środki do namaczania prania,
środki zmiękczające do tkanin, mydła do ożywiania koloru tkanin,
preparaty do wywabiania plam, krochmal do nadawania połysku
praniu, krochmal do prania, soda wybielająca, wybielacze stosowane
w pralnictwie, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), wosk pralniczy,
preparaty antystatyczne do celów domowych, saszetki zapachowe do bielizny, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
[pranie], środki odświeżające powietrze (zapachowe), 5 chusteczki
odkażające, mydła dezynfekujące, środki odkażające, środki bakteriobójcze, antyseptyki, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące (do celów
higienicznych), tabletki wspomagające opalanie, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe, białkowe suplementy
diety, błonnik pokarmowy, mineralne suplementy diety, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające białko, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, preparaty
albuminowe do celów medycznych, leki wzmacniające, wzmacniające (leki-), wody mineralne do celów medycznych, sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli do celów
medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, napoje
stosowane w lecznictwie, zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie
lecznicze, żywność dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne, żelatyna do celów medycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt.

(111) 342646
(220) 2020 11 26
(210) 521455
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) BRILLAW KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH MIKULSKI &
PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILLAW BY MIKULSKI & PARTNERS
(540)

(591) granatowy, ciemnogranatowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09, 03.07.17
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządzania kancelarią prawną, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie aktów i przepisów prawnych, komentarzy do aktów
i przepisów prawnych i/lub innych informacji z różnych dziedzin prawa, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
baz danych, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne
w postaci elektronicznej, w tym materiały promocyjne i reklamowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki,
wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe,
zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy
i plany, obrazy, rysunki i fotografie, publikacje internetowe i elektroniczne z dziedziny prawa i biznesu, bazy danych, cyfrowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty pamięci, pamięci USB, dyski zewnętrzne, 16 czasopisma prawnicze i biznesowe,
książki o tematyce prawnej i biznesowej, publikacje z dziedziny prawa i biznesu, materiały drukowane, w tym papierowe materiały promocyjne i reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki,
podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje,
broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety,
bony i kupony, wizytówki, karty niekodowane magnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania,
papeteria, papier listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory,
papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy,
mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki
i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy,
flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki do długopisów
i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opakowania
papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka
kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy,
kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru maché, 35 usługi polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu
działalności gospodarczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi
informacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi informacyjne i doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi w zakresie przygotowywania zeznań podatkowych, usługi w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie badania rynku i opinii
publicznej, usługi w zakresie badań rynkowych, w tym rynkowych
badań statystycznych, usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw,
usługi w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, targów, loterii,
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi
na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania
danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie
wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu
i sieci bezprzewodowych, usługi w zakresie pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych oraz sortowania, systematyzacji
i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach
finansowych i ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie finansów i ubezpieczeń, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie
nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, windykacja należności, 41 usługi w zakresie edukacji prawnej, usługi edukacyjne i szkoleniowe w dziedzinie prawa
i biznesu, publikowanie dokumentów i materiałów z dziedziny prawa i biznesu, w tym publikowanie ich online i na nośnikach papierowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, szkoleń, warsztatów,
wykładów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, usługi w zakresie prowadzenia błoga o tematyce prawnej i biznesowej, usługi
w zakresie udostępniania publikacji elektronicznych on-line, usługi
w zakresie tłumaczeń, 45 usługi w zakresie badań prawnych, usługi
w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości, usługi prawne,
usługi adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych i do-
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radców podatkowych, usługi asystentów prawnych, usługi wsparcia
prawnego, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, w tym świadczone online, usługi w zakresie dostarczania informacji prawnych, usługi
w zakresie kompilacji informacji prawnych, usługi w zakresie mediacji i arbitrażu, usługi w zakresie monitorowania praw na dobrach
materialnych i niematerialnych, usługi w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach i sporach toczących się przed urzędami
i sądami, usługi polegające na świadczeniu pomocy przy tworzeniu
umów, usługi w zakresie sporządzania ekspertyz i opinii prawnych,
usługi w zakresie sprawdzania standardów i praktyk stosowanych
w działalności gospodarczej w celu zapewnienia ich zgodności z prawem, usługi prawne w zakresie licencjonowania baz danych, oprogramowania komputerowego, koncepcji franczyzowych, dostępu
do materiałów drukowanych, filmowych, telewizyjnych i wideo, usługi prawne w zakresie licencjonowania praw własności intelektualnej,
usługi prawne w zakresie rejestracji domen internetowych, usługi
w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach i sporach
związanych z domenami internetowymi, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, w tym świadczone online, usługi prawne pro bono.

(111) 342647
(220) 2020 11 30
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BITe THe WORLD
(540)

(210) 521510

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce konserwowe, warzywa konserwowe, pomidory konserwowe, pasty pomidorowe, przeciery pomidorowe, papryka
konserwowa, przekąski owocowe, przekąski warzywne, przekąski
warzywno-owocowe, pulpy owocowe, zupy, bakalie, suszone owoce, rodzynki, suszone figi, suszone daktyle, suszone morele, suszone śliwki, suszone gruszki, suszone jabłka, suszone skórki owocowe,
kandyzowane owoce, kandyzowane skórki pomarańczy, kandyzowane skórki cytryny, pestki dyni, orzechy łuskane, orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, migdały, pestki dyni przetworzone,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców kandyzowanych,
30 sosy, owoce w polewie, rodzynki w polewie, orzechy w polewie,
migdały w polewie.
(111) 342648
(220) 2020 11 26
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) HONG MEILI, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hon2
(540)

(210) 521511

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, odzież, skarpetki.
(111) 342649
(151) 2021 06 17

(220) 2020 11 30
(441) 2021 02 22

(210) 521520
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(732) VAO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GETMAN
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby, owoce morza, wyroby z mięsa, dania gotowe przygotowane w oparciu o mięsa, drób, ryby i owoce morza, świeże i mrożone, naleśniki z mięsem, surówki, sałatki warzywne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
produkty nabiałowe i gotowe dania z produktów nabiałowych, zupy
i składniki do przyrządzania zup, zupy orientalne, zapakowane zestawy obiadowe składające się mięsa i/łub drobiu i/Iub ryb i/lub owoców morza i/lub nabiału i/łub surówek i/Iub sałatek warzywnych
i owocowych, 30 wyroby garmażeryjne, pierogi, pierogi orientalne,
pielmieni, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem drobiowym, pierogi
z rybą, pierogi z owocami morza, pierogi z kapustą i z grzybami, pierogi z owocami, paszteciki, chinkali, kołduny wypełnione bulionem,
placki, desery, ciasta i ciastka, słodycze, lody, ryż i potrawy na bazie ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz, wyroby i potrawy na bazie
mąki w tym naleśniki, makaron i potrawy na bazie makaronu, kawa,
herbata, napoje na bazie kawy i herbaty, pieczywo, kakao i wyroby
na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, chleb, bułki,
bułeczki słodkie, artykuły piekarnicze, artykuły spożywcze impulsowe mianowicie słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy, przyprawy, przyprawy orientalne, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, także za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio
poza siecią sklepową, na stronie internetowej, promocja sprzedaży,
43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, lodziarnie, kawiarnie, catering i obsługa gastronomiczna przyjęć, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 342650
(220) 2020 11 30
(210) 521524
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) HAJKA LUCYNA ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI HAJKA,
Milewko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hajka. Polskie od podstaw
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, tusze i półtusze wieprzowe,
wołowe, cielęce, baranie, mięso porcjowane, mięso konfekcjonowane, przetwory z mięsa, potrawy na bazie mięsa, ekstrakty mięsne,
pasztety z wątróbki, pasztety mięsne, mięsne pasty do pieczywa,
konserwy mięsne, flaki, tłuszcze zwierzęce, smalec, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, podroby mięsne, mięso pakowane próżniowo,
wędliny, wyroby wędliniarskie, wędliny plasterkowane i paczkowane, wędzonki, mięso i wyroby mięsne świeże i mrożone, paczkowane
i porcjowane, przetwory z krwi, dziczyzna i jej przetwory, drób, przetwory z drobiu, ryby, przetwory z ryb, konserwy rybne, owoce morza,
jaja, mleko i produkty z mleka, sery, 31 pokarm dla zwierząt, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa, jego przetworów i drobiu,
skup i obrót w zakresie zwierząt rzeźnych, prowadzenie sprzedaży
produktów spożywczych, wędliniarskich, mięsnych i ich przetworów
dla osób trzecich, organizacja targów handlowych i reklamowych, 40
uboje i rozbiory bydła i trzody, konserwowanie żywności, wędzenie
żywności.
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(111) 342651
(220) 2020 11 27
(210) 521565
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Muzyczny rozkład jazdy
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342652
(220) 2020 11 27
(210) 521566
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ciemna strona mocy
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
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wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342653
(220) 2020 11 27
(210) 521567
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Instrukcja obsługi człowieka
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342654
(220) 2020 11 27
(210) 521569
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Apteka nocna
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi,
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, mate-
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riały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych) oraz technik audiowizualnych, usługi
promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową
oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342655
(220) 2020 11 27
(210) 521571
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bed and breakfast
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342656
(151) 2021 06 15

(220) 2020 11 27
(441) 2021 02 22

(210) 521572
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(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Magazyn bardzo kulturalny
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty D/D, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342657
(220) 2020 11 27
(210) 521573
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Do 3 Razy Nuta
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych) oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
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radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 342658
(220) 2020 11 27
(210) 521574
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trzecia strona medalu
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342659
(220) 2020 12 02
(210) 521613
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 15
(732) MALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Racibórz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VILLA RUBINSTEIN
(510), (511) 41 rezerwowanie miejsc na pokazy, świadczenie usług
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi w zakresie rezerwacji teatralnych,
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie przedstawień na żywo, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kultu-
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ralnych, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki
sztuki, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów
reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, publikowanie czasopism, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, usługi zespołów muzycznych i orkiestr, 43 oferowanie zakwaterowania tymczasowego
jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy
gościnne, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów, usługi pensjonatów, świadczenie usług przez hotele i motele, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
informacja o usługach restauracyjnych, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, rezerwacja stolików
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie bankietów,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(111) 342660
(220) 2020 12 02
(210) 521614
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 15
(732) MALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Racibórz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALAYA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, środków farmaceutycznych, materiałów
medycznych, suplementów diet, usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, zapewnianie
wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi
aptek, 36 organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych
z wynajmem budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem mieszkań,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem budynków,
wynajem apartamentów, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, 39 wynajem motocykli, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem samochodów, wynajem łodzi, wynajem skuterów
do transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie jednostek
pływających, wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie żaglówek, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie
krytyki sztuki, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 43 usługi pensjonatów,
usługi obiektów gościnnych, świadczenie usług przez hotele, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, oferowanie zakwaterowania
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 44 porady w za-

Nr 26/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kresie farmakologii, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie
receptur w aptekach, udzielanie informacji dotyczących medycyny,
udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania
leków, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, wydawanie środków farmaceutycznych, usługi
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi.

(111) 342661
(220) 2020 12 03
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 04
(732) WUJEWSKI PIOTR, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TejsTy Place
(540)

(210) 521656

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, puby, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych, usługi barowe, usługi ogródków piwnych,
usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(111) 342662
(220) 2020 12 02
(210) 521664
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) PETRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grain Cat
(540)

(591) żółty, zielony, biały, szary, czarny
(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 05.11.11, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.22, 29.01.15
(510), (511) 31 piasek, żwirek dla zwierząt, aromatyzowany żwirek dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, aromatyzowana ściółka dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż karmy dla zwierząt domowych, sprzedaż piasku, żwirku dla zwierząt domowych, sprzedaż
ściółki dla zwierząt, sprzedaż aromatyzowanej ściółki i aromatyzowanego żwirku dla zwierząt, sprzedaż pokarmu dla zwierząt domowych.
(111) 342663
(220) 2020 12 03
(210) 521685
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) GOPLANA KOCIE JĘZYCZKI
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze
nielecznicze, ciastka, ciasteczka, batony czekoladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony zbożowe i energetyczne,
wafle jadalne, wafelki, wyroby czekoladowe, czekolady, czekoladki,
cukierki, lody, sorbety.
(111) 342664
(220) 2020 12 03
(210) 521688
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) POLBIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AURES
(510), (511) 10 urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem,
resuscytatory, urządzenia wentylacyjne do sztucznego oddychania,
instrumenty medyczne, medyczne urządzenia do czerpania tlenu
z atmosfery.
(111) 342665
(220) 2020 12 04
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) WALO ŁUKASZ POSEJDON, Łuków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZZ
(540)

(210) 521752

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 8 ręczne szatkownice kuchenne, noże kuchenne, noże
kuchenne do obierania, obieraczki do warzyw, nieelektryczne, obieraczki do owoców, nieelektryczne, sztućce stołowe [noże, widelce
i łyżki], sztućce z metali szlachetnych do krojenia, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, 21 deski do krojenia, słomki do picia.
(111) 342666
(220) 2020 12 05
(210) 521777
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) ŚLEDZIOWSKI JAKUB C5STUDIO, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA LATANIA.PL
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 15.01.13
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 342667
(220) 2020 12 04
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 CALM COMPLEX
(540)

(210) 521797

(591) szary, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty
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do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne.

(111) 342668
(220) 2020 12 04
(210) 521838
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 18
(732) TWENTYTWENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TwentyTwenty
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje
elektroniczne, do pobrania, mobilne aplikacje, programy komputerowe, oprogramowanie, komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych
za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowe, oprogramowanie
komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi,
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom
dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, 35 publikowanie tekstów
reklamowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, marketing finansowy, usługi public relations, analiza
danych biznesowych, analizy w zakresie marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, usługi
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowych, administrowanie działalnością gospodarczą, outsourcing [doradztwo biznesowe], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, sporządzanie dokumentów dotyczących
opodatkowania, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, audyt finansowy, rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość i rachunkowość, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, usługi relacji z mediami, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
doradztwo w dziedzinie public relations, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, 36 usługi finansowe, usługi inwestycyjne,
analizy finansowe, usługi podatkowe i celne, doradztwo finansowe
w zakresie podatków, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału
finansowego, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie portfelem
finansowym, przetwarzanie informacji finansowych, usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy
zagranicznej, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, 41 konferencje
(organizowanie i prowadzenie-), usługi w zakresie konferencji, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie szkoleń, skomputeryzowane
szkolenia, zapewnianie szkoleń online, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia], kongresy (organizowanie
i prowadzenie-), seminaria, prowadzenie seminariów, organizowanie seminariów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja broszur, publikacja czasopism,
publikacje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych, 42
zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM],
analizy komputerowe, badania dotyczące przetwarzania danych,
badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie techno-
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logii informacyjnej, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, usługi analityczne w zakresie komputerów, zarządzanie projektami komputerowymi, usługi doradztwa
informatycznego, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów
informacyjnych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów
komputerowych, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem
używaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie architektury infrastruktury technologii informacyjnej, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z projektowaniem opracowywaniem programów komputerowych baz danych, opracowywanie sieci komputerowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, projektowanie i opracowywanie
komputerowych sieci bezprzewodowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, udzielanie informacji na temat
projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci
komputerowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, projektowanie,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, zarządzanie
własnością intelektualną, usługi związane z własnością intelektualną.

(111) 342669
(220) 2020 12 08
(210) 521846
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIRRA BIER PIWO BEER BIERE CERVEZA Tkamy najlepsze piwo
WEBER Piwo jasne Alk. 4,5%
(540)

(591) czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 05.11.15, 05.07.02, 15.03.03, 24.17.05, 25.01.15, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14, 02.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 342670
(220) 2020 12 04
(210) 521847
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) GRUPA WIZMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vizmed.app
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
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(111) 342671
(220) 2020 12 07
(210) 521855
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
(540)

(591) biały, granatowy, żółty
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe,
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż
drzwi i okien, murarstwo, nadzór budowlany, naprawy podwodne,
rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego.
(111) 342672
(220) 2020 12 07
(210) 521863
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE, JastrzębieZdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKS JKH JASTRZĘBIE 1963
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.03.07, 21.03.25, 26.01.02, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.03, 27.07.01
(510), (511) 6 plakietki i tabliczki metalowe, metalowe podstawki
pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle, drobne wyroby metalowe zawarte w tej klasie, 9 cyfrowe, optyczne i magnetyczne nośniki danych, programy komputerowe, sprzęt i akcesoria komputerowe,
okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, ozdoby, pojemniki
i naczynia z metali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, puchary,
spinki do mankietów, emblematy z metali szlachetnych, breloczki
i kółka do kluczy, odznaki, medale, ordery zawarte w tej klasie, 16
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki],
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne,
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biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze],
bony wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], drukowane rozkłady,
etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki
z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, fiszki [materiały piśmienne], folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety,
identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowidze, kalendarze,
kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, książeczki do kolorowania,
książki, linijki rysownicze [kreślarskie], materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obwoluty [artykuły papiernicze], ochronne okładki na książki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, papier, papier
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko,
podkładki pod nakrycie z papieru, podręczniki [książki], podstawki
pod kufle do piwa, pojemniki na ołówki, portrety, prospekty, przezrocza [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z papieru lub
kartonu, ramki i stojaki do fotografii, reprodukcje graficzne, rysunki,
segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki z rękawami, papierowe, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, wypełnienie
z papieru lub kartonu, wzorce pisma do kopiowania, wzory do haftowania, zakładki do książek, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
zeszyty do pisania lub lasowania, znaczki pocztowe, 21 przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne zawarte w tej klasie, talerze dekoracyjne, korkociągi,
naczynia, kufle, szklanki ozdobne i puchary zawarte w tej klasie, 24
tekstylia i wyroby włókiennicze zawarte w tej klasie, narzuty na łóżka
i obrusy, pościel, ręczniki, chorągwie, sztandary, proporce, serwetki
tekstylne, 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy, bielizna, szaliki, krawaty, koszule, koszulki sportowe, odzież, rękawiczki, spodnie,
dresy sportowe, swetry, szale, 28 artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie
promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji
poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów
reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły
upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, organizowanie targów i wystaw o tematyce sportowej w celach handlowych lub
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie
udostępniania towarów poprzez sprzedaż w sklepach specjalistycznych i wielobranżowych takich towarów jak: artykuły gimnastyczne, sportowe, rehabilitacyjne, odżywki, suplementy diety, napoje,
produkty dietetyczne, ubrania, buty, rękawiczki, nakrycia głowy dla
sportowców, akcesoria treningowe, sprzęt treningowy, torby treningowe, fachowa literatura i prasa o tematyce dotyczącej sportu,
wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły upominkowe, artykuły
codziennego użytku z nadrukami o charakterze reklamowym, 41
organizacja zawodów sportowych, organizacja festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-oświatowo-rozrywkowych,
działalność wydawnicza, szkolenia, kursy, usługi w zakresie sportu
i rekreacji.

(111) 342673
(220) 2020 12 07
(210) 521875
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +INᴺ
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE LINE Anna Cwynar
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz substancje
naturalne, stosowane jako inhibitory, w tym inhibitory nitryfikacji,
ureazy, mieszaniny inhibitorów, nawozy, w tym nawozy mineralne,
nawozy azotowe, nawozy zawierające ihibitory, w tym inhibitory
nitryfikacji, ureazy, mieszaniny inhibitorów, 35 sprzedaż produktów
nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych,
handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 342674
(220) 2020 12 08
(210) 521878
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) NIERUCHOMOŚCI OSTOJA SCI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERUCHOMOŚCI OSTOJA SCI GROUP DZIAŁAMY W CAŁEJ
POLSCE
(540)

(591) granatowy, jasnobrązowy, biały
(531) 01.17.11, 25.07.07, 06.01.04, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa
majątku nieruchomego, pośrednictwo finansowe w udzielaniu kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wycena finansowa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań
i domów.
(111) 342675
(220) 2020 12 08
(210) 521905
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) A-CAL
(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) 342676
(220) 2020 12 09
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) PRESTIGE LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)

Nr 26/2021

(591) niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 nauczanie, szkolenia, szkolenia z zakresu pielęgnacji
urody, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji
urody, usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące urody, usługi
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.
(111) 342677
(220) 2020 12 08
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) GRASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAREN
(540)

(210) 521940

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe.
(111) 342678
(220) 2020 12 08
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) GRASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIRO
(540)

(210) 521941

(591) zielony, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier higieniczny, papier toaletowy.
(111) 342679
(220) 2020 12 08
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIKO dla zdrowia Fundacja
(540)

(210) 521927
(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

(210) 521952

Nr 26/2021
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(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki,
biuletyny, publikacje drukowane, materiały drukowane, publikacje
edukacyjne, arkusze informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, 35 badania opinii publicznej,
badania rynkowe, organizacja targów handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie reklam, 36 organizacja zbiórek pieniężnych, organizacja zbiórek charytatywnych, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych,
usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych,
usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych
dla osób potrzebujących, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie promocji
imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie publikacji medycznych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne
związane z odżywianiem, badania edukacyjne, 44 usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z dietą, udzielanie informacji o urodzie, usługi w zakresie porad kosmetycznych, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady
w zakresie farmakologii, usługi medyczne, usługi optyczne, pomoc
medyczna, usługi charytatywne, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapeutyczne, terapia
psychologiczna dla małych dzieci, badania przesiewowe dotyczące
serca, usługi badania cukrzycy, badanie sprawności fizycznej, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące alergii, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, poradnictwo medyczne związane ze stresem.

(111) 342680
(220) 2020 12 09
(210) 521958
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfecta WARSAW TOKYO NEW YORK 100% BIO RETINOL
ROŚLINNY BAKUCHIOL
(540)

(591) granatowy, złoty, czarny, fioletowy, biały, zielony
(531) 05.05.22, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów,
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szampony, suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat
do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające
do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia
zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, mydła,
mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk,
olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty
do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele
do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła,
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż
do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała, peelingi
do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji włosów,
oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne,
maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne
do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakierów,
preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane
ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem
do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust
w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne
kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
[mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał
ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy],
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze do włosów, henna
[barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
olejek jaśminowy, środki do usuwania lakieru, olejek lawendowy,
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji
skóry [pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych,
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek ete-
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ryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do perfum
i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty
fitokosmetyczne, olejek różany, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu
leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(111) 342681
(220) 2020 12 09
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka cafe
(540)

Nr 26/2021

(732) BIOARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO DESZCZÓWKA
(540)

(210) 522001

(591) zielony, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje na bazie
kawy, substytuty kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby kakaowe, czekolada do picia, herbatniki, chleb, bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, czekolada, cykoria jako substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka kruche, dodatki smakowe, mrożony jogurt, lody,
lód, sorbety, napary inne niż do celów leczniczych, herbatki ziołowe
nie do celów leczniczych, herbatki owocowe, naleśniki, ciasteczka,
ciasta, kanapki, cukier, słodycze, tarty, gofry, 43 dostarczanie żywności i napojów, usługi restauracyjne, usługi barów przekąskowych,
usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi barów kawowych, usługi jadłodajni,
usługi cateringowe.
(111) 342682
(220) 2020 12 09
(210) 522025
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI I PIECE,
Zduny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO POZYTYWNA ENERGIA
(540)

(591) biały, pomarańczowy, jasnozielony, ciemnozielony,
jasnoniebieski
(531) 14.01.03, 11.03.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki biologiczne
służące do klarowania wody deszczowej w beczkach, zbiornikach
ogrodowych i podziemnych, dodatki biologiczne do małych zbiorników wodnych, preparaty biologiczne dla rolnictwa, detergenty
do użytku przemysłowego, 35 sprzedaż produktów ekologicznych,
produktów do ochrony środowiska, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów hydraulicznych, chemicznych, 42
ochrona środowiska, doradztwo w zakresie procesów oczyszczania
wody, badania biologiczne, chemiczne.
(111) 342684
(220) 2020 12 23
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) 7 FIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 MULTISPORT
(540)

(210) 522501

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.07.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty witaminowe i mineralne,
białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, dietetyczna żywność
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla sportowców, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze,
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe i mineralne,
mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, multiwitaminy, odżywcze mieszanki do picia
do stosowania jako zamienniki posiłków, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe.

(591) jasnobrązowy, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.03, 01.15.05, 05.01.20
(510), (511) 11 piecyki opalane drewnem, piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego], kominki, piece grzewcze, piece na paliwa stałe, piece na węgiel drzewny, piece
kuchenne, piece na gorące powietrze, piece kociołkowe, wkłady kominkowe, kominki metalowe odlewane, 41 organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, publikacja czasopism, publikowanie
czasopism elektronicznych, organizacja szkoleń, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie tekstów .

(111) 342685
(220) 2020 12 23
(210) 522500
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) łaciaty i ja
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty
seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe
mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
mleko do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka do kawy.

(111) 342683
(151) 2021 06 08

(111) 342686
(151) 2021 06 09

(220) 2020 12 10
(441) 2021 02 22

(210) 522015

(220) 2020 12 23
(441) 2021 02 22

(210) 522502
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(732) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTY
(540)

(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych
z branżą budowlaną, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia dla dorosłych.

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Cement, Cement budowlany, Mieszanki cementowe, Materiały cementujące, Cementy do użytku w budownictwie, Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Cement gotowy do użycia
do celów budowlanych, Portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, Preparaty cementujące, Cement żużlowo-wapienny, Cement do wypełniania, Cementowe powłoki wzmacniające.

(111) 342690
(220) 2020 12 23
(210) 522515
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) IGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGL
(540)

(111) 342687
(220) 2020 12 23
(210) 522503
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRAWNY
(540)

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Cement, Cement budowlany, Mieszanki cementowe, Materiały cementujące, Cementy do użytku w budownictwie, Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Cement gotowy do użycia
do celów budowlanych, Portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, Preparaty cementujące, Cement żużlowo-wapienny, Cement do wypełniania, Cementowe powłoki wzmacniające.
(111) 342688
(220) 2020 12 23
(210) 522504
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCNY
(540)

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Cement, Cement budowlany, Mieszanki cementowe, Materiały cementujące, Cementy do użytku w budownictwie, Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Cement gotowy do użycia
do celów budowlanych, Portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, Preparaty cementujące, Cement żużlowo-wapienny, Cement do wypełniania, Cementowe powłoki wzmacniające.
(111) 342689
(220) 2020 12 23
(210) 522514
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATUM
(540)

(591) czerwony
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.01, 26.11.03,
26.11.07, 26.11.09, 26.11.12

(531) 27.05.01, 18.01.11, 26.11.03, 26.11.09, 26.13.25
(510), (511) 39 transport lądowy, transport ładunków, transport kolejowy, organizowanie transportu, rezerwowanie transportu, logistyka
transportu, maklerstwo transportowe, transport frachtu pociągiem,
transport towarów koleją, wynajmowanie transportu kolejowego,
rezerwowanie transportu kolejowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport i składowanie towarów, transport i dostawy
towarów, usługi czarterowego transportu kolejowego, dostarczanie
informacji dotyczących transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem,
usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, usługi informacyjne związane
z transportem towarów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, usługi spedycyjne, magazynowanie ładunków,
składowanie towarów w magazynach, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], załadunek i rozładunek towarów.
(111) 342691
(220) 2021 03 11
(210) 525938
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wronki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2ClickPortal
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.11, 26.04.09, 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie edycji i obróbki tekstów, tworzenie
i publikowanie reklam w bazie elektronicznej, Elektroniczny przegląd prasy, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Specjalistyczne doradztwo dla firm, Sortowanie
danych w bazach komputerowych, Tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Usługi pośrednictwa w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-Internet, Reklamowanie usług podmiotów gospodarczych, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych podmiotów, Usługi
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 Internetowy serwis
informacyjny, udostępnianie forów internetowych, Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu
do baz danych, Poczta elektroniczna, przesyłanie danych przy po-
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mocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu
przy pomocy komputera, Usługi w zakresie przesyłania informacji
oraz danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, 41 Internetowy serwis informacyjny: edukacja, informacje o edukacji, fotografie, fotoreportaże, Informacje o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, turystyce,
Publikowanie on-line tekstów edukacyjnych w zakresie: gospodarki,
handlu, kultury, historii, wiedzy ogólnej, biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line:
czasopism, książek i periodyków, encyklopedii publikowanie elektroniczne tekstów on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
artykułów, Usługi reporterskie, informacja o rozrywce, informacja
o wypoczynku, 42 Usługi w zakresie projektowania i budowy sieci
informatycznych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymania stron
internetowych w imieniu osób trzecich, Usługi zakładania i prowadzenia stron www, dzierżawa domen internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych oraz hosting, Obsługa baz
danych dostępnych przez Internet, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi
tworzenia i utrzymania w imieniu osób trzecich informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, Usługi tworzenie stron, kanałów
internetowych dla różnych użytkowników, w celu organizowania
grup uczestnictwa w dyskusjach z różnych dziedzin: kultury, polityki,
biznesu, wiedzy ogólnoświatowej, Usługi tworzenie stron, kanałów
internetowych dla przesyłania lokalnych informacji i komunikatów,
dokumentów dla różnych użytkowników w tym dla mieszkańców,
inwestorów, turystów, 45 Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, prawne administrowanie licencjami, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie
własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, przenoszenie
praw do domen internetowych, rejestrowanie na rzecz osób trzecich
domen internetowych.

(111) 342692
(220) 2021 03 18
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) DIVINGPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiViNg PRO POLSKIE CENTRUM NURKOWE
(540)

(210) 526311

(591) żółty, czarny
(531) 01.15.21, 02.01.14, 26.04.05, 26.04.14, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 39 Organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
Usługi świadczone przez przewodników turystycznych, Usługi biur
podróży i biur wycieczkowych, Usługi planowania podróży, Usługi
rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, Czarterowanie/
wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, Usługi
w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących
podróży, Obsługa bagaży pasażerów, Obsługa naziemna pasażerów, Usługi transportowe, Tworzenie ofert pakietowych na usługi
turystyczne, Doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, Wynajem urządzeń do nurkowania ratowniczego, Wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Wypożyczanie skafandrów
nurkowych, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
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rozrywkowe związane ze sportem, Udostępnianie sprzętu sportowego, Usługi sportowe, Świadczenie usług związanych z rekreacją
wodną, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Usługi trenerskie, Nauka nurkowania, Organizowanie pokazów nurkowania, Wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, Wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania, Usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do nurkowania, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie gier w zakresie nurkowania, Organizacja
i prowadzenie kursów nurkowych.

(111) 342693
(220) 2021 03 11
(210) 525940
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wronki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 2ClickPortal
(510), (511) 35 Usługi w zakresie edycji i obróbki tekstów, tworzenie i publikowanie reklam w bazie elektronicznej, Elektroniczny
przegląd pras, Specjalistyczne doradztwo dla firm, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Usługi pośrednictwa w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych-Internet,
Reklamowanie usług podmiotów gospodarczych, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych podmiotów, Usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 Internetowy serwis informacyjny, udostępnianie forów internetowych, Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego,
Przydzielanie dostępu do baz danych, Poczta elektroniczna, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Usługi w zakresie przesyłania informacji oraz danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, 41
Internetowy serwis informacyjny: edukacja, informacje o edukacji,
fotografie, fotoreportaże, Informacje o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, turystyce, Publikowanie on-line tekstów
edukacyjnych w zakresie: gospodarki, handlu, kultury, historii, wiedzy ogólnej, biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line: czasopism, książek i periodyków, encyklopedii publikowanie elektroniczne tekstów on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, artykułów, usługi reporterskie, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, 42 Usługi
w zakresie projektowania i budowy sieci informatycznych, Usługi
w zakresie tworzenia i utrzymania stron internetowych w imieniu
osób trzecich, Usługi zakładania i prowadzenia stron www, dzierżawa domen internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia portali
internetowych oraz hosting, Obsługa baz danych dostępnych przez
Internet, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi tworzenia i utrzymania
w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Pozycjonowanie i optymalizacja
stron WWW, Usługi tworzenie stron, kanałów internetowych dla
różnych użytkowników, w celu organizowania grup uczestnictwa
w dyskusjach z różnych dziedzin: kultury, polityki, biznesu, wiedzy
ogólnoświatowej, Usługi tworzenie stron, kanałów internetowych
dla przesyłania lokalnych informacji i komunikatów, dokumentów
dla różnych użytkowników w tym dla mieszkańców, inwestorów,
turystów, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, 45 Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach
publikacji oprogramowania, prawne administrowanie licencjami,
licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie
własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, przenoszenie
praw do domen internetowych, rejestrowanie na rzecz osób trzecich domen internetowych.
(111) 342694
(220) 2021 04 13
(210) 527401
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) FOLLOW THE STEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNDER CITY

Nr 26/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 26.04.05, 26.05.01, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Broszury, Materiały piśmienne, Podstawki na stół papierowe, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 32
Piwo, Napoje bezalkoholowe, Piwo bezalkoholowe, Wody mineralne
i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat w działalności artystycznej, Usługi marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe,
Produkcja widowisk, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 342695
(220) 2021 01 08
(210) 522947
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR LIFE IS YOUR STAGE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(111) 342696
(220) 2021 01 08
(210) 522948
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) KOŁODZIEJCZYK ROBERT UBEZPIECZENIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kołodziejczyk UBEZPIECZENIA
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.01.12, 26.11.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 342697
(220) 2021 01 08
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 15
(732) PAJĄK JAKUB HARVEO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Harveo Time for money
(540)

(210) 522967

(591) niebieski, ciemnoszary
(531) 24.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowania, usługi udzielania
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pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, usługi w zakresie planowania
finansowego, analiza inwestycyjna, analizy danych finansowych,
analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, indywidualne planowanie finansowe, usługi w zakresie planowania finansów
osobistych, analizy w zakresie inwestycji, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo
dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo i analiza
finansowa, doradztwo kredytowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie finansów
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, finansowe
(doradztwo-), finansowe (informacje-), finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, konsultacje
kredytowe, konsultacje związane z bankowością, planowanie finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, sporządzanie raportów i analiz finansowych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych,
usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze
dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące finansowania
jednostek gospodarczych [corporate finance], udzielanie informacji
finansowych, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne,
usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi doradcze
w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów,
usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego na rzecz
bankowców, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
usługi doradztwa powierniczego, usługi doradztwa związane z kredytem, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi informacji finansowej, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi
konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego,
usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi w zakresie ocen
finansowych, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, ocena
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, sprawdzania zdolności kredytowej, usługi kredytowe, usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, usługi w zakresie informacji kredytowej, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące
rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące pożyczek
i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, informacje finansowe, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze w zakresie spraw
finansowych, usługi informacyjne w zakresie finansów, usługi kon-
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sultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultingu finansowego,
usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, agencje kredytowe, bankowość
hipoteczna, bankowość hipoteczna i pośrednictwo, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, bankowość hipoteczna
i pośrednictwo hipoteczne, biura kredytowe, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, finansowanie kredytów, finansowanie kredytów handlowych, finansowanie
kredytów hipotecznych, finansowanie kredytów mieszkaniowych,
finansowanie kredytów osobistych, finansowanie nieruchomości,
finansowanie nabycia gruntu, finansowanie leasingu samochodów,
finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie pożyczek, finansowanie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, finansowanie
pożyczek krótkoterminowych, finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, kredyty hipoteczne i usługi finansowania, leasing finansowy, leasing
finansowy (zakup ratalny), nabywanie hipotek, obciążanie hipoteką
majątku i gruntu, organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
kredytów, organizowanie i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem,
organizowanie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w umowach
kredytowych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów
hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
pożyczki [finansowanie], pożyczki firmowe, pożyczki hipoteczne,
pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pożyczki konsumenckie, pożyczki pieniężne, udzielanie
kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów
hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, udzielanie kredytów
komercyjnych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek finansowych, udzielanie pożyczek hipotecznych, udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie pożyczek
mieszkaniowych, udzielanie pożyczek na nieruchomość, udzielanie
pożyczki hipotecznej, usługi finansowe związane z zakupem domu,
usługi kredytu konsumenckiego, usługi pożyczek finansowych, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi w zakresie kredytów finansowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
kredytów, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia bankowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi inwestycyjne, finansowanie projektów
deweloperskich.

(111) 342698
(220) 2021 01 09
(210) 522975
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) NAGRABECKI JEREMI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velt
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, 21 wyroby artystyczne
ze szkła, naczynia szklane do napojów.
(111) 342699
(220) 2021 01 09
(210) 522976
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) ŁUKIAŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Portamet
(510), (511) 6 oszklone drzwi metalowe, oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budownictwie, elementy drzwiowe metalowe,
futryny drzwiowe metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo].
(111) 342700
(220) 2021 01 09
(210) 522977
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Coxydyna
(510), (511) 5 leki dla ludzi, suplementy diety, produkty farmaceutyczne.
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(111) 342701
(220) 2021 01 09
(210) 522978
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroMirta ORO
(510), (511) 5 leki dla ludzi, suplementy diety, produkty farmaceutyczne.
(111) 342702
(220) 2021 01 09
(210) 522979
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) FERENC WITOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Planet
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.
(111) 342703
(220) 2021 01 10
(210) 522981
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELUM
(540)

(591) ciemnoniebieski, granatowy, jasnoniebieski, niebieski
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
(111) 342704
(220) 2021 01 11
(210) 522998
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BAJOR-LEDWOŃ KRYSTYNA COTTON MILL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COTTON MILL
(540)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 02.09.01, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 25 szorty [odzież], topy [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], opaski na głowę [odzież], opaski na szyję [części odzieży], pajacyki dla dzieci [odzież], śpioszki, pajacyki [odzież], odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, odzież
dziana, odzież męska, damska i dziecięca, odzież, odzież codzienna, odzież dla małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, body [odzież], dzianina [odzież], 35 usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży.

Nr 26/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 342705
(220) 2020 12 26
(210) 522574
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) FINANCE QUALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DrFinanse
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne,
pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w umowach kredytowych, leasing finansowy, biura kredytowe, agencje
kredytowe, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w zakresie długów, doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe.
(111) 342706
(220) 2021 01 08
(210) 522974
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) WOROBIOW TOMASZ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OZZY DOG
(510), (511) 18 obroże dla psów, gryzaki ze skóry surowej dla psów,
smycze dla psów, odzież dla psów, okrycia dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, parki (okrycia) dla psów, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, karma dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów,
preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, suchary dla psów, ściółka dla psów,
pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
(111) 342707
(220) 2020 12 22
(210) 522482
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) IBDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBDS Sp. z o.o. Biuro Inżynieryjne
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 11 łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje kanalizacyjne, 37 doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, inżynieria wodno-lądowa
w zakresie nawadniania, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], nadzór budowlany w zakresie projektów
inżynierii wodno-lądowej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budownictwo wodno-lądowe, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi
budownictwa wodno-lądowego, usługi budownictwa podziemnego wodno-lądowego, inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów
wiejskich, wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, bu-
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dowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów rolniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi inżynierii
wodno-lądowej w zakresie budownictwa podwodnego, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca
wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu budynków wodą
powodziową, konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, inżynieria wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów wodą
powodziową, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, naprawa systemów kanalizacji,
usługi czyszczenia kanalizacji, konserwacja rur kanalizacyjnych, serwisowanie rur kanalizacyjnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, renowacja rur kanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, usługi w zakresie
instalowania kanałów ściekowych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, porady dotyczące zapobiegania
blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, 42 prace inżynieryjne,
testy inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania inżynieryjne, usługi inżynieryjne, inżynieria wodno-lądowa, prowadzenie badań inżynierskich, dostarczanie raportów inżynieryjnych, badania projektów
inżynieryjnych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi zarządzania projektami
inżynieryjnymi, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi planowania
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi rysowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających wpływ
na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej.

(111) 342708
(220) 2020 12 21
(210) 522455
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogrod Swiatel.pl
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 21 Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Naczynia ceramiczne, Naczynia na napoje, Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany,
Podkładki, Skarbonki, Termosy, Breloki do kluczy nie z metalu, Grzebienie, Kosmetyczki na przybory toaletowe, 28 Gry i zabawki, Karty
do gry, Figurki do zabawy i akcesoria do nich, Gry planszowe, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Piłki plażowe, Zabawki wypchane,
Klocki edukacyjne, Ozdoby choinkowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Lalki, Zabawki dmuchane, Układanki [puzzle], Skakanki,
Latawce, Sztuczki magiczne, Pozytywki (zabawki), Zabawki muzyczne, Gry towarzyskie, Upominki dla gości w formie drobnych zabawek, Marionetki, Piłki gumowe, Bąki [zabawki], Zabawki do ściskania,
Misie pluszowe, Zabawkowe zestawy wiaderek z łopatkami, Zabawki
typu mobile [ruchome zabawki do zawieszania nad łóżeczkami niemowląt], Samochody do zabawy, Figurki do zabawy, Zabawki zawierające skarbonki, Zabawkowe zegary i zegarki, Zabawki tryskające
wodą, Zabawki nakręcane, Jo-jo [zabawki do gry], Artykuły papierowe na przyjęcia, Papierowe czapeczki na przyjęcia, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Usługi związane ze sportem i kulturą, Usługi
parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi edukacyjne i szkoleniowe dostarczane w lub w związku z parkami tematycznymi, Przedstawienia sceniczne na żywo, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi
parków tematycznych w dziedzinie rozrywki, Usługi organizacji zabaw, Publikacje multimedialne, Występy na żywo postaci w kostiumach, Przedstawienia teatralne, Przedstawienia muzyczne, Usługi
rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe, Usługi parków rozrywki .
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(111) 342709
(220) 2020 12 31
(210) 522769
(151) 2021 06 04
(441) 2021 02 15
(732) BOGUCKI DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE AIRLINE JACK, Maliszew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MURSA
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui na karty
kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podróżne
torby na ubranie, sakwy, teczki konferencyjne, teczki na nuty, torby,
torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, puste torby na narzędzia,
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby
szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki,
25 berety, chustki na głowę, cylindry jako kapelusze, czapki jako
nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, garnitury,
kamizelki, kombinezony jako odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki jako odzież, kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, mufki jako odzież,
nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież
z lateksu, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski
na głowę, paski jako odzież, pikowane kurtki jako odzież, piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki
rurkowe (kominy) na szyję, wyprawki dziecięce jako odzież.
(111) 342710
(220) 2021 01 07
(210) 522913
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MARYNOWSKI PAWEŁ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACK TO PRL ZAPIECKANKI FIRMA BIDNA ALE SOLIDNA BACK
TO PRL
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 01.17.11, 24.09.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracyjne.
(111) 342711
(220) 2021 01 08
(210) 522966
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 08
(732) SZULC MIROSŁAW, Sierakowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH AutoSzulc
(540)
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(732) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLAGEN activ flex
(540)

(591) biały, czerwony, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi-mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość.
(111) 342713
(220) 2020 12 30
(210) 522722
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 08
(732) UYAR MÜSLÜM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oceanelauve
(510), (511) 25 odzież do spania, dolne części ubrań [odzież], odzież
w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, daszki [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], czapki [nakrycia głowy], kapelusze, opaski na głowę, obuwie
damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, spodnie, spodnie
sportowe, bielizna, swetry, bluzy sportowe, koszule, bluzki, t-shirty,
sukienki damskie, spódnice, kamizelki, marynarki, garnitury, okrycia
wierzchnie [odzież], kurtki, płaszcze, płaszcze kąpielowe, stroje plażowe, kąpielówki, kąpielowe kostiumy, chusty [odzież], szale i chusty
na głowę, rękawiczki, nauszniki [odzież], paski, krawaty, muszki, skarpetki, wyroby pończosznicze, szelki, apaszki, 35 usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie programów lojalnościowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących towarów: odzieży do spania, dolnych części ubrań [odzież],
odzieży w stylu sportowym, odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej,
artykułów odzieżowych w stylu sportowym, daszków [nakrycia głowy], daszków przeciwsłonecznych [nakrycia głowy], sportowych
nakryć głowy [inne niż kaski], czapek [nakrycia głowy], kapeluszy,
opasek na głowę, obuwia damskiego, obuwia dla mężczyzn, obuwia sportowego, spodni, spodni sportowych, bielizny, swetrów, bluz
sportowych, koszul, bluzek, t-shirtów, sukienek damskich, spódnic,
kamizelek, marynarek, garniturów, okryć wierzchnich [odzież], kurtek, płaszczy, płaszczy kąpielowych, strojów plażowych, kąpielówek,
kąpielowych kostiumów, chust [odzież], szali i chust na głowę, rękawiczek, nauszników[odzież], pasków, krawatów, muszek, skarpetek,
wyrobów pończoszniczych, szelek, apaszek.
(111) 342714
(220) 2020 12 30
(210) 522716
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 08
(732) MATERNA PIOTR SATTO MEDIA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wally
(540)

(591) niebieski, zielony, czarny, biały
(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie samochodów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe.
(111) 342712
(151) 2021 06 16

(220) 2021 01 08
(441) 2021 02 08

(210) 522970

(591) czarny, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, dekoracje
ścienne 3D wykonane z tektury, obrazy, odbitki sitodrukowe, ozdoby
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ścienne z papieru, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne,
wycinanki papierowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty
z papieru, transparenty z papieru, afisze, plakaty, aplikacje w postaci kalkomanii, banery wystawowe z papieru, banery wystawowe
wykonane z kartonu, bony upominkowe, broszury drukowane, chorągiewki papierowe, drukowane diagramy, drukowane emblematy,
drukowane etykietki papierowe, drukowane foldery informacyjne,
drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane papierowe
tablice reklamowe, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, drukowane ulotki informacyjne, drukowane wzory, emblematy papierowe,
formularze [blankiety, druki], fotografie oprawione i nieoprawione,
kalendarze, kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni,
kalkomanie przylepne, kalkomanie ścienne, karton do wycinania szablonów, katalogi, naklejki [kalkomanie], obrazy artystyczne, palety
kolorów, oprawione plakaty, plakaty reklamowe, plakaty z kartonu,
plakaty wykonane z papieru, prospekty, publikacje drukowane, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, suche kalkomanie, szkice, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice reklamowe z tektury, ulotki reklamowe, wykresy ścienne,
flamastry ścieralne, gąbki do tablic suchościeralnych, czyste flipcharty, etykietki z ceną, etykiety przylepne z papieru, flamastry zakreślacze, ilustrowane mapy ścienne, kalendarze drukowane, kasetki
na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], klamerki, klipsy
do papieru, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], koszulki na dokumenty do użytku biurowego, kreda, litery i cyfry papierowe, litery i cyfry samoprzylepne, markery do dokumentów, materiały piśmienne, małe tablice,
nalepki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], organizery [stojaki]
na notatki, pinezki do tablicy korkowej, pisaki kolorowe, plastikowe
folie do rzutników, pudełka na artykuły piśmienne, stojaki na akcesoria biurkowe, szablony [artykuły piśmienne], tablice magnetyczne
do planowania zajęć i spotkań, tablice na notatki, tablice na notatki [artykuły biurowe], tablice suchościeralne, tablice suchościeralne
o właściwościach magnetycznych, tablice z kartkami do prezentacji
[flipchart], tabliczki adresowe, tace na pióra i długopisy, taśma klejąca, zakreślacze, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, folia,
papier do użytku w produkcji tapet, etykiety, zawieszki, 20 kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, litery [inne niż czcionki drukarskie
i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, magnetyczne znaki drukowane z winylu, metalowe ramy wystawowe (gablotki
ścienne) [meble], mobilne wyświetlacze, niemetalowe plakietki dekoracyjne do pojazdów, nogi do tablic wystawowych (niemetalowe), panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne],
przenośne pionowe stojaki wystawowe, przenośne stelaże wystawowe na reklamy, przyrządy do pokazywania wyników [tablice], ramy
na szyldy, ramy na tablice wystawowe, samoprzylepne panele wystawowe, składane ekrany prezentacyjne do użytku w prezentacjach
konferencyjnych, składane panele do celów ekspozycyjnych, stojaki
do prezentacji materiałów drukowanych, stojaki wystawowe na plakaty, szyldy z tworzyw sztucznych, tablice do pisania flamastrami
do celów prezentacyjnych, tablice do prezentacji, tablice do prezentacji materiałów graficznych, tablice do prezentacji materiałów
obrazkowych, tablice do zamieszczania fotografii, tablice informacyjne, tablice korkowe, tablice kredowe do celów prezentacji, tablice
ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe [inne niż elektroniczne], tablice
ogłoszeniowe korkowe [szyldy], tablice pod litery [puste panele wystawowe], tablice reklamowe, tablice wystawowe, tablice wystawowe wykonane z tworzyw sztucznych, tabliczki [dekory] z tworzyw
sztucznych, tabliczki imienne na drzwi, niemetalowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, uchwyty z tworzyw sztucznych do szyldów,
urządzenia do ekspozycji plakatów, wsporniki do materiałów wystawowych, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw
sztucznych, znaki drukowane z winylu, 27 dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny ścienne
[nietekstylne], pokrycia ścienne, pokrycia ścienne z papieru, pokrycia
ścienne z tworzyw sztucznych, tapeta, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, tapeta z efektami
wizualnymi 3D, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety nietekstylne,
tapety tekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, tapety z tworzyw sztucznych.

(111) 342715
(151) 2021 06 08

(220) 2020 12 30
(441) 2021 02 15

(210) 522704
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(732) SMIT MARIUSZ ŚCIANY MOBILNE, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIELE
(510), (511) 6 ścianki działowe z metalu (inne niż meble), ścianki
działowe metalowe (inne niż meblowe), ruchome ścianki działowe
wykonane z metalu [konstrukcje], ścianki działowe (metalowe), inne
niż meble, metalowe ścianki działowe, metalowe drzwi przesuwne,
panele akustyczne metalowe, metalowe panele okładzinowe do budowy ścian, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele podłogowe, metalowe panele sufitowe, metalowe panele ścianek działowych, metalowe panele posiadające podwójną szybę, zawierające
szkło uszczelniające, 19 ruchome ścianki działowe [ściany] z materiałów niemetalowych, ścianki działowe niemetalowe, ścianki boczne
(niemetalowe-), drzwi harmonijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne
z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe, drzwi lustrzane,
drzwi ochronne niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe,
drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, niemetalowe drzwi
przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach
izolacyjnych, niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, szklane drzwi przezroczyste do budynków, szklane drzwi do budynków,
wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, panele akustyczne niemetalowe, okładzinowe panele ścienne
(niemetalowe-), niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe panele
ścienne, drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, niemetalowe ścianki przenośne, ścianki
szczelne niemetalowe, 20 ścianki działowe, ścianki działowe do biur
[meble], ścianki działowe do mebli, ścianki działowe niemetalowe,
[meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ścianki działowe
niemetalowe [meble], ścianki działowe w postaci mebli [przepierzenia], wolnostojące biurowe ścianki działowe, ścianki działowe
z metalu [meble], przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody
meblowe], przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, parawany
[meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, parawany
z jednym skrzydłem [meble], parawany [meble], drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, biurka modułowe [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble]
nietekstylne, elementy dzielące przestrzeń [meble], meble biurowe,
meble, meble biurowe metalowe, meble do użytku w publicznych
toaletach, meble do wnętrz, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
meble kuchenne, przenośne panele działowe [meble], panele do podziału pomieszczeń [meble], meble na miarę (do zabudowy), meble
metalowe, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne do zabudowy, przenośne ścianki biurowe, ścianki działowe wystawowe.
(111) 342716
(220) 2020 12 28
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) GMINA MSZANA DOLNA, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY
(540)

(210) 522630

(591) granatowy, czerwony, zielony, czerwony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.13.01
(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja tekstów
reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi agencji informacji handlowej, wykonywanie
badań w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, pomoc
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, usługi reklamy, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich różnych
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towarów umożliwiające obejrzenie i dokonanie zakupów w sklepach
detalicznych, hurtowniach i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów określonymi jako produkty lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla
środowiska, badanie rynku i opinii publicznej, promocja postaw
prospołecznych (kampanie społeczne, konsumenckie), prowadzenie
kampanii promocyjnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie pamiątek regionalnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń turystycznych, sportowych, kulturalnych,
handlowe porady i informacje udzielane konsumentom, na oznaczonych stanowiskach, w wyborze towarów i usług, usługi sprzedaży
certyfikowanych towarów w zakresie produktów określonych jako
produkty lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych
w sposób przyjazny dla środowiska, handlowe informacje udzielane konsumentom w wyborze usług, organizowanie imprez handlowych (jarmarki, kiermasze), 39 usługi agencji rezerwacji podróży,
wytyczanie szlaków turystycznych, informacja turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezerwacje podróży, usługi osób
towarzyszących podróżnym, 41 organizacja szkoleń, sympozjów,
konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, publikacja tekstów innych niż reklamowe,
usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie książek, wykonywanie
fotoreportaży, informacja o rozrywkach i rekreacji, lekcje muzealne
(ekomuzealne), zielone szkoły, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących postawy proekologiczne, usługi edukacyjne: historyczne, patriotyczne oraz na rzecz
ochrony środowiska, organizacja imprez i szkoleń o charakterze
gastronomiczno-kulinarnym, organizacja widowisk historycznych
i patriotycznych, organizowanie konkursów i festiwali, organizacja
i prowadzenie warsztatów, informacja o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych,
42 certyfikowanie jakości produktów i usług, doradztwo techniczne,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, 45 usługi w zakresie prawnego administrowania prawami własności intelektualnej, udzielanie licencji oraz pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 342717
(220) 2020 12 30
(210) 522744
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) WIŚNIEWSKI IGOR PSYCHOLOG MGR IGOR WIŚNIEWSKI,
Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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czyki, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], naszyjniki [biżuteria], kamienie jubilerskie, stopy metali szlachetnych, pierścionki
[biżuteria], zawieszki [biżuteria], amulety [biżuteria], diamenty.

(111) 342719
(220) 2020 12 31
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) UMS FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UMS FUSION
(540)

(210) 522763

(591) czarny, niebieski
(531) 01.13.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia monitorujące, elektryczne, komputery, oprogramowanie, oprogramowanie do monitorowania pasiek i jakości
powietrza, 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma
jako usługa [PaaS] do monitorowania pasiek i jakości powietrza, tworzenie platform internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, usługi doradztwa informatycznego.
(111) 342720
(220) 2020 12 31
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) POLUBIEC RYSZARD ANTRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) antra
(540)

(210) 522768

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 agendy, kalendarze, linijki, materiały biurowe, notatniki, notesy, organizery, pióra i długopisy, pióra kulkowe, piórniki, segregatory, skorowidze, terminarze, usuwalne samoprzylepne kartki
do notatek, kołonotatniki, ołówki, bruliony, 18 aktówki, etui na wizytówki, imitacje skóry, skóra i imitacja skóry, skórzane aktówki na dokumenty, teczki, wyroby biurowe ze skóry i imitacji skóry, 35 agencje
reklamowe, reklama, publikacja reklam.

(591) biały, jasnoniebieski, czarny, szary
(531) 29.01.14, 02.09.01, 02.09.16, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 342718
(220) 2020 12 30
(210) 522745
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 08
(732) WOJNIAK KATARZYNA KAVODESIGN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAVOdesign
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria],
pierścionki zaręczynowe, łańcuszki [biżuteria], obrączki ślubne, kol-

(111) 342721
(220) 2020 12 31
(210) 522793
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) URSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIUROWE REWOLUCJE
(510), (511) 9 książki audio, książki elektroniczne do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, nagrania wideo,
podcasty, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: kalendarze, notesy, biurowe artykuły papiernicze, kubki, odzież,
T-shirty z krótkim rękawem, torby, 41 nauczanie i szkolenia, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), przygotowy-
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wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, zapewnianie
szkoleń online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi
nauki na odległość świadczone online, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, organizacja webinariów.

(111) 342722
(220) 2020 12 30
(210) 522727
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIO FUSION
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.09, 26.03.01, 26.03.05,
26.03.15, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin, nawozy dla rolnictwa,
środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, substraty do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje
odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom.
(111) 342723
(220) 2020 12 30
(210) 522728
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOLIST ENERGY
(540)

(591) szary, różowy, jasnoróżowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin, rolnictwo (nawozy dla-),
środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, substraty do użytku
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w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje
odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom.

(111) 342724
(220) 2020 12 30
(210) 522726
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE PROTECT
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne,
nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę,
preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin.
(111) 342725
(220) 2021 01 05
(210) 522881
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL);
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki
wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, suplementy odżywcze w płynie, witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, koktajle białkowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami
odżywczymi, 29 koktajle mleczne, mleko kokosowe do stosowania
jako napój, mleko kokosowe [napój], napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje
mleczne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne z kakao, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce,
napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje sporządzone
z mleka, napoje z produktów mlecznych, zabielacze do napojów,
zabielacze mleczne do napojów, 30 batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony zbożowe i energetyczne, brownie [ciastka czekoladowe], wafle
ryżowe w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze bezglutenowe, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki
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owsiane, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
batoniki, batony czekoladowe, cukierki z kakao, napoje mrożone
na bazie kakao, czekolada mleczna, czekolada pitna, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
gotowe napoje kawowe, kakaowe napoje, kakao w proszku, kakao
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao do sporządzania napojów, kakao, mieszanki kakaowe, napoje w proszku
zawierające kakao, napoje zawierające kakao, napoje składające się
głównie z kakao, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, preparaty na bazie kakao, preparaty
kakaowe do sporządzania napojów, preparaty w proszku zawierające
kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, rozpuszczalne
kakao w proszku, 32 napoje dla sportowców, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje proteinowe, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje z guaraną, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, 35 usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu
do żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego.		
(551) wspólne prawo ochronne

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) 022054
(111) 058886
(111) 074940
(111) 075189
(111) 075219
(111) 075680
(111) 076044
(111) 076045
(111) 076269
(111) 076764
(111) 076820
(111) 076908
(111) 077155
(111) 077156
(111) 078568
(111) 079976
(111) 080420
(111) 081209
(111) 081266
(111) 088058
(111) 143281

(180) 2031 11 20
(180) 2031 09 24
(180) 2031 10 16
(180) 2031 10 15
(180) 2031 09 20
(180) 2031 10 02
(180) 2031 10 11
(180) 2031 10 11
(180) 2031 11 28
(180) 2031 09 19
(180) 2031 11 26
(180) 2032 04 10
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 29
(180) 2031 10 18
(180) 2031 10 29
(180) 2032 02 14
(180) 2032 08 20
(180) 2031 10 29
(180) 2031 12 03

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 157993 (180) 2031 04 23 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi reklamowe.
(111) 159572 (180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 159654 (180) 2031 07 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 159701 (180) 2031 05 09 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 21: szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki
do zębów, materiały przygotowane do robienia szczotek, nieelektryczne przyrządy i materiały zawarte w klasie 21 do celów
czyszczących, części i wyposażenie zawarte w klasie 21 do wyżej
wymienionych towarów, szczotki,
przyrządy trzymające i dozujące
zawarte w klasie 21.
(111) 160044 (180) 2031 07 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 160045 (180) 2031 07 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 160316 (180) 2031 08 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 160317 (180) 2031 08 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 161274 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 161275 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 162028 (180) 2031 10 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 162125 (180) 2031 11 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 162448 (180) 2031 09 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 162790 (180) 2031 09 03 Prawo przedłużono w całości.
(111) 162893 (180) 2031 09 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163047 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163055 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163152 (180) 2031 09 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163169 (180) 2031 10 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163263 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163290 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163293 (180) 2032 03 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163500 (180) 2032 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163504 (180) 2032 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163797 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163798 (180) 2032 02 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164055 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164056 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164313 (180) 2032 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164373 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164750 (180) 2032 03 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 164795 (180) 2032 07 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 165579 (180) 2032 03 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 165618 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166303 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166496 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167012 (180) 2032 08 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167381 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167382 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167383 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167408 (180) 2032 08 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169390 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169393 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169394 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169586 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170211 (180) 2031 09 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170221 (180) 2032 07 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171812 (180) 2031 04 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175854 (180) 2032 08 14 Prawo przedłużono w całości.
(111) 202431 (180) 2031 09 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 206547 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 239224 (180) 2029 10 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 244780 (180) 2030 11 23 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 10: aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
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(111) 245854
(111) 245912
(111) 246405
(111) 248973

(180) 2031 01 19
(180) 2031 03 11
(180) 2029 08 19
(180) 2031 04 26

(111) 249774
(111) 249781
(111) 249782
(111) 249783
(111) 249784
(111) 250819
(111) 250913
(111) 250914
(111) 251033
(111) 251127
(111) 251522
(111) 251553
(111) 251612
(111) 251665
(111) 251805
(111) 251809
(111) 251810
(111) 251880
(111) 252206
(111) 252449
(111) 252676A
(111) 252838
(111) 252839
(111) 252874
(111) 252986
(111) 253168
(111) 253169
(111) 253498
(111) 253509
(111) 253668
(111) 253669
(111) 253670

(180) 2031 07 18
(180) 2031 09 27
(180) 2031 09 27
(180) 2031 09 27
(180) 2031 09 27
(180) 2031 07 11
(180) 2031 07 18
(180) 2031 07 18
(180) 2031 07 04
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 27
(180) 2031 07 05
(180) 2031 09 07
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 02
(180) 2031 11 02
(180) 2031 08 26
(180) 2031 10 11
(180) 2031 10 10
(180) 2031 12 21
(180) 2031 03 15
(180) 2031 03 15
(180) 2031 09 01
(180) 2031 09 26
(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 12
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 24
(180) 2032 01 09
(180) 2032 01 09
(180) 2032 01 09

stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn,oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, aparaty domasażu wibracyjnego, bandaże elastyczne, gorsety
brzuszne, elektryczne poduszki
do celów leczniczych, przyrządy
do fizykoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych, protezy
kończyn, łubki, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne,
opaski usztywniające stawy, pasy
ortopedyczne, pończochy przeciwżylakowe, temblaki, wkładki
ortopedyczne od odzieży; 28:
gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, ozdoby choinkowe,rękawice bokserskie, dyski sportowe,
przyrządy gimnastyczne, hantle,
przyrządy stosowane wkulturystyce, nagolenniki i nakolanniki,
ochraniacze na nadgarstki i łokcie,
pasy do podnoszenia ciężarów,
rękawice do uprawiania sportu,
rowery treningowe, trampoliny,
uprzęże wspinaczkowe, worki treningowe.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 33: napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

(111) 253671
(111) 253672
(111) 254052
(111) 254053
(111) 254126
(111) 254648
(111) 254649
(111) 254717
(111) 254996
(111) 255196
(111) 255620
(111) 255635
(111) 255663
(111) 255711
(111) 255942
(111) 256488
(111) 256522
(111) 257592
(111) 257645
(111) 257661
(111) 257818
(111) 258041
(111) 258309
(111) 258679
(111) 259131
(111) 259132
(111) 259309
(111) 259838
(111) 259908
(111) 259989
(111) 260794
(111) 261310
(111) 261334
(111) 261372
(111) 261901
(111) 262306
(111) 264848
(111) 265409
(111) 271655
(111) 271656
(111) 293362
(111) 294288

(180) 2032 01 09
(180) 2032 01 09
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 08
(180) 2032 01 18
(180) 2031 10 04
(180) 2031 10 04
(180) 2032 02 23
(180) 2032 02 02
(180) 2031 12 16
(180) 2031 10 13
(180) 2031 11 02
(180) 2031 12 20
(180) 2032 01 27
(180) 2032 01 03
(180) 2032 04 23
(180) 2031 12 14
(180) 2032 03 21
(180) 2032 04 25
(180) 2032 05 10
(180) 2032 03 19
(180) 2032 01 29
(180) 2031 09 21
(180) 2032 07 05
(180) 2032 04 11
(180) 2032 04 11
(180) 2031 12 29
(180) 2032 02 06
(180) 2032 05 04
(180) 2032 03 26
(180) 2032 08 29
(180) 2031 11 28
(180) 2031 04 21
(180) 2032 06 08
(180) 2031 11 28
(180) 2031 08 19
(180) 2032 02 28
(180) 2032 03 16
(180) 2031 08 04
(180) 2031 08 04
(180) 2031 10 06
(180) 2031 11 15
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 439571
(210) 439574
(210) 439577
(210) 439582
(210) 439584
(210) 464105
(210) 488627
(210) 488628
(210) 498216
(210) 501411
(210) 510374
(210) 510667
(210) 513253

15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
15/2015
U
U
U
ZT23/2019
U
U
U
U

(210) 513510
(210) 513542
(210) 515550
(210) 516045
(210) 517255
(210) 520555
(210) 523418
(210) 523456
(210) 523626
(210) 523744
(210) 523805
(210) 523995
(210) 524301

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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(210) 524571
(210) 525821
(210) 526285
(210) 526287
(210) 526288

U
U
U
U
U

(210) 526412
(210) 526613
(210) 527495
(210) 523670

U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

07/2014
ZT12/2020
ZT31/2020
ZT44/2020
ZT10/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 527476
(210) 527478
(210) 527480
(210) 527486
(210) 527487
(210) 527489
(210) 527632
(210) 528224
(210) 528226
(210) 528464
(210) 528516
(210) 529006
(210) 530914
(210) 531092
(210) 531093
(210) 531094

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

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 262258 (141) 2021 05 10

(111) 069519 A. Wykreślono: „INTOP-LTD” Sp. z o.o., Gdynia, Polska 002883446; Wpisano: INTOP SKARBIMIERZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce, Polska 364994062.
(111) 072364 A. Wykreślono: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460; Wpisano: PREMIUM DISTILLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
230030460.
(111) 073899 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

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) 422742
(210) 507332
(210) 514999
(210) 517218
(210) 523597
(210) 525094
(210) 508880
(210) 523958
(210) 525334
(210) 525434
(210) 525569
(210) 526789
(210) 526940
(210) 527037
(210) 527331
(210) 527474
(210) 527475
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 047815 A. Wykreślono: FERD.SCHMETZ GMBH, HERZOGENRATH, Niemcy; Wpisano: Groz-Beckert KG, Albstadt, Niemcy.

(111) 081902 A. Wykreślono: FERRO CORPORATION, CLEVELAND, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: FERRO CORPORATION, Mayfield Heights, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 084588 A. Wykreślono: FERRO CORPORATION, CLEVELAND, OHIO, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: FERRO CORPORATION, Mayfield Heights, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 084589 A. Wykreślono: FERRO CORPORATION, CLEVELAND, OHIO, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: FERRO CORPORATION, Mayfield Heights, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 095353 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 096592 A. Wykreślono: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 365603230; Wpisano: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
(111) 098181 A. Wykreślono: Roman Mońka, Konopiska, Polska; Wpisano: ELIKO MOŃKA SPÓŁKA JAWNA, Konopiska, Polska
002759278.
(111) 101784 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 105736 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 106935 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 108858 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 113741 A. Wykreślono: Katarzyna Borowiak, Tomasz Borowiak, Tadeusz Borowiak Wytwórnia Folii i Wyrobów Foliowych
FOLIAREX Spółka Jawna, Drożdżyce, Polska; Wpisano: FOLIAREX
TWORZYWA SPECJALNE BOROWIAK SPÓŁKA JAWNA, Drożdżyce,
Polska 630150252.
(111) 115392 A. Wykreślono: BEROL CORPORATION, Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SANFORD, L.P., Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 127860 A. Wykreślono: ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY, Warszawa, Polska 010789735; Wpisano: POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012788154.
(111) 129699 A. Wykreślono: E-MM MAGDALENA DE LARGE,
MACIEJ GĄSIOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łęgi, Polska; Wpisano: MERIDIAN MARCIN GĄSIOROWSKI, Katowice, Polska 362993288.
(111) 131234 A. Wykreślono: Kia Motors Corporation, Seoul, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea Południowa.
(111) 135843 A. Wykreślono: ADP, LLC., Roseland, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ADP, Inc., Roseland, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 136081 A. Wykreślono: BEROL CORPORATION, Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SANFORD, L.P., Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 136615 A. Wykreślono: ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH & CO.KG, HANNOVER, Niemcy; Wpisano: K+S SALZ
GmbH, Hannover, Niemcy.

Nr 26/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 136615 A. Wykreślono: K+S SALZ GmbH, Hannover,
Niemcy; Wpisano: K+S KALI GmbH, Kassel, Niemcy.
(111) 136615 A. Wykreślono: K+S KALI GmbH, Kassel, Niemcy;
Wpisano: K+S MINERALS AND AGRICULTURE GmbH, Kassel, Niemcy.
(111) 143822 A. Wykreślono: K + S KALI GMBH, KASSEL,, Niemcy; Wpisano: K+S MINERALS AND AGRICULTURE GmbH, Kassel,
Niemcy.
(111) 150384 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 150766 A. Wykreślono: K + S KALI GMBH, KASSEL, Niemcy; Wpisano: K+S MINERALS AND AGRICULTURE GmbH, Kassel,
Niemcy.
(111) 153070 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe HYGIEIA Anna Badzińska-Chojnacka, Janusz Chojnacki Spółka jawna, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 67, Polska;
Wpisano: HYGIEIA CHOJNACKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska
003916567.
(111) 155138 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 156151 A. Wykreślono: KYE SYSTEMS CORP., No. 492. Sec.
5, Chung Hsin Rd., San Chung Taipeiu Hsien 241, Tajwan (Prowincja
Chin); Wpisano: KYE SYSTEMS CORP., New Taipei City, Tajwan.
(111) 156687 A. Wykreślono: PTK Centertel Spółka z o.o., Warszawa, Polska 010541739; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784.
(111) 156714 A. Wykreślono: MCDONALD’S CORPORATION,
OAK BROOK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MCDONALD’S
CORPORATION, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 156715 A. Wykreślono: MCDONALD’S CORPORATION,
OAK BROOK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MCDONALD’S
CORPORATION, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 157537 A. Wykreślono: SCG CHARACTERS LLC, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SCG Characters LLC,
Pawtucket, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 158056 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 160266 A. Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110.
(111) 160266 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpisano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
(111) 160266 A. Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki,
Polska 631008941.
(111) 161226 A. Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110.
(111) 161226 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpisano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
(111) 161226 A. Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki,
Polska 631008941.

111

(111) 163206 A. Wykreślono: Związek Kontroli Dystrybucji
Prasy, Warszawa, Polska 010789735; Wpisano: POLSKIE BADANIA
CZYTELNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012788154.
(111) 163691 A. Wykreślono: BUDKA SUFLERA PRODUCTION
s.c. Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski, Tomaszowice, Polska; Wpisano: DOROTA MAZURKIEWICZ-LIPKO, Lublin,
Polska; TOMASZ ZELISZEWSKI, Dąbrowica, Polska; KRZYSZTOF CUGOWSKI, Motycz, Polska.
(111) 164729 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 168519 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 172958 A. Wykreślono: DIGITAL ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142770570;
Wpisano: DIGITAL VIRGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016750310.
(111) 175214 A. Wykreślono: UNILEVER NV, ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 185883 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 189165 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seoul, Korea
Południowa.
(111) 191588 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 195277 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 195278 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 197769 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 199081 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 204382 A. Wykreślono: L’OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), PARYŻ, Francja; Wpisano: GIORGIO ARMANI S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 210695 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 214537 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 216827 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 216850 A. Wykreślono: ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY, Warszawa, Polska 010789735; Wpisano: POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012788154.
(111) 219065 A. Wykreślono: MARTIS INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki,
Polska; Wpisano: ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH STILON SPÓŁKA AKCYJNA, Gorzów Wielkopolski, Polska 210517657.
(111) 219322 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
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(111) 224813 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 224932 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 225452 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 225453 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 225454 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 225455 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 227357 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 227772 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
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TY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 238687 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 239213 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 239370 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 239371 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.

(111) 229463 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.

(111) 242446 A. Wykreślono: MAINFRAME-CUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
385878916; Wpisano: CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146114302.

(111) 229464 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.

(111) 245085 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 229465 A. Wykreślono: Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.

(111) 246843 A. Wykreślono: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110.

(111) 233748 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 233823 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 234596 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 235288 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 236051 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 237958 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 238156 A. Wykreślono: KIA MOTORS CORPORATION,
SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: Kia Corporation, Seul, Korea
Południowa.
(111) 238348 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 238386 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 238387 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAU-

(111) 246843 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpisano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
(111) 246843 A. Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki,
Polska 631008941.
(111) 247017 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 247881 A. Wykreślono: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia; Wpisano: OLX Global B.V., Amsterdam, Holandia.
(111) 248088 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 249230 A. Wykreślono: INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012075230; Wpisano: ASSECO POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 010334578.
(111) 249288 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 249351 A. Wykreślono: KORONEA INVESTMENT S.a.r.l.,
Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: KORONEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszczowa, Polska 260574403.
(111) 252834 A. Wykreślono: STREFA SPORTU KLESZCZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015691923; Wpisano: PROAUDIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015691923.
(111) 252834 A. Wykreślono: PROAUDIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015691923; Wpisano: STREFA SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147055174.
(111) 252958 A. Wykreślono: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
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KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110.

(111) 274205 A. Wykreślono: L´OREAL, PARYŻ, Francja; Wpisano: GIORGIO ARMANI S.P.A., Mediolan, Włochy.

(111) 252958 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpisano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.

(111) 276261 A. Wykreślono: DESIGNFLOORING INTERNATIONAL LIMITED, EVESHAM, Wielka Brytania; Wpisano: KARNDEAN INTERNATIONAL LIMITED, Evesham, Wielka Brytania.

(111) 252958 A. Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki,
Polska 631008941.
(111) 252959 A. Wykreślono: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110.
(111) 252959 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpisano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
(111) 252959 A. Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki,
Polska 631008941.
(111) 252978 A. Wykreślono: MCDONALD’S CORPORATION,
OAK BROOK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MCDONALD’S
CORPORATION, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 253124 A. Wykreślono: MCDONALD’S CORPORATION,
OAK BROOK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MCDONALD’S
CORPORATION, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 255015 A. Wykreślono: SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
141740414; Wpisano: SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146936694.

(111) 278603 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 278821 A. Wykreślono: LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 122497865; Wpisano: LEONARDO
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 120069823.
(111) 279445 A. Wykreślono: STEFAŃSKI TOMASZ PAWEŁ,
Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów,
Polska.
(111) 280607 A. Wykreślono: LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 122497865; Wpisano: LEONARDO
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 120069823.
(111) 280608 A. Wykreślono: LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 122497865; Wpisano: LEONARDO
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 120069823.
(111) 280609 A. Wykreślono: LEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 122497865; Wpisano: LEONARDO
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, Polska 120069823.
(111) 289779 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 293339 A. Wykreślono: PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, Polska 360508449; Wpisano: DOLFOS PETS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 360508449.
(111) 298774 A. Wykreślono: KONSALNET HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 141812148; Wpisano: SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141812148.

(111) 256321 A. Wykreślono: HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350647153; Wpisano: HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Modlniczka, Polska 350647153.

(111) 307626 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 256371 A. Wykreślono: HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350647153; Wpisano: HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Modlniczka, Polska 350647153.

(111) 308135 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.

(111) 256522 A. Wykreślono: PIEKARNIA WARMIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Braniewo, Polska 170340698; Wpisano: PIEKARNIA
WARMIŃSKA M.ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Braniewo, Polska 170340698.
(111) 256863 A. Wykreślono: DELIA COSMETICS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów,
Polska 100603215; Wpisano: DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, Polska 471714401.
(111) 257742 A. Wykreślono: ALEXIS II E. I M. ŁUKASIK SPÓŁKA
JAWNA, Reguły, Polska 016256081; Wpisano: CARERO společnost s
ručením omezeným, Písek, Czechy.
(111) 259095 A. Wykreślono: MAINFRAME-CUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
385878916; Wpisano: CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146114302.

(111) 308136 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 308137 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 308138 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 308139 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.

(111) 261015 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 308359 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.

(111) 261342 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 308360 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zie-
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lona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.

lona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.

(111) 311260 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.

(111) 330306 A. Wykreślono: MEGABAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 06161145; Wpisano:
EGEN S.A., Lublin, Polska 431124725.

(111) 315836 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 315837 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 316763 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 317252 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 317762 D. Wpisano: „W dniu 26 sierpnia 2020 r. na podstawie postanowienia zmieniającego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4108/20/595) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2513471 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-317762 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec
spółki VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kluczach”.
(111) 317762 D. Wpisano: „W dniu 17 września 2020 r.
na podstawie postanowienia zmieniającego Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5062/20/085) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2510244 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-317762
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce BNP
PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec spółki VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kluczach”.
(111) 318697 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 322017 A. Wykreślono: ALFA-CER WIESŁAW KWIATKOWSKI,
Opoczno, Polska 590726748; Wpisano: ALFA-CER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny, Polska 384756660.
(111) 323513 A. Wykreślono: MELISSA ELDAN, Gdańsk, Polska;
Wpisano: ARTUR VANDERGOLD, Gdańsk, Polska.
(111) 326452 A. Wykreślono: TOMASZ STEFAŃSKI, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 326453 A. Wykreślono: TOMASZ STEFAŃSKI, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 326462 A. Wykreślono: TOMASZ STEFAŃSKI, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
(111) 326891 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 327353 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zie-

(111) 334526 A. Wykreślono: TOMASZ STEFAŃSKI, Rawa Mazowiecka, Polska; Wpisano: TOMASZ STEFAŃSKI, Julianów, Polska.
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) 999664
(540) HT HUSKYTEC
(531) CFE: 27.05.06, 27.05.22
(511) 20, 22, 28
(732) HUSKY CZ S.R.O., HUŤ’SKÁ 2985/5, CZ-141 00 PRAHA 4 (CZ)
(151) 2009 02 09
(441) 2009 06 22
(581) 2009 05 07
(111) 1114761
(540) nau!
(531) CFE: 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35
(732) NAU S.P.A., VIA S. E P. MAZZUCCHELLI, 7 I-21043
CASTIGLIONE OLONA (VA), I-21043 Castiglione Olona (IT)
(151) 2011 07 18
(441) 2012 07 16
(581) 2012 05 24
(111) 1177865
(540) dromedar
(511) 18, 25, 35
(732) ZI-LI NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KFT,
MARGÓ TIVADAR U. 182, H-1186 BUDAPEST (HU)
(151) 2013 07 18
(441) 2013 11 25
(581) 2013 10 17
(111) 1290976
(540) CHEF
(511) 30
(732) S. Spitz GmbH,
Gmundner Straße 27, A-4800 Attnang-Puchheim (AT)
(151) 2015 11 13
(441) 2016 04 11
(581) 2016 03 03
(111) 1329628
(540) RİCARDO RİCCO
(511) 25
(732) FĪDANER TEKSTĪL ĪTHALAT ĪHRACAT DIŞ TĪCARET SANAYĪ
LĪMĪTED ŞĪRKETĪ, Meşrutiyet Mah.,
Samanyolu Sok. No: 33, Osmanbey Şīşlī, Istanbul (TR)
(151) 2019 12 30
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09
(111) 1497525
(540) Máslo Máslo
(531) CFE: 05.05.19, 26.11.06, 27.05.02, 29.01.14
(511) 29
(732) Lacnea, a.s.,
Španělská 742/6, CZ-120 00 Praha 2, Vinohrady (CZ)
(151) 2019 07 10
(441) 2019 12 02
(581) 2019 11 14
(111) 1503523
(540) BLUELAND
(511) 18, 25
(732) İBRAHİM ÇELEBİ,
Demirkapı Mah. AltınelSok. 32/13 Bağcılar, İstanbul (TR)
(151) 2019 09 19
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 1505107
(540) ONE & DOUBLE
(531) CFE: 05.07.27, 24.17.25, 27.03.11, 27.05.10, 29.01.13 (511) 35, 43
(732) Fixty, Limited Liability Company,
PR-KT LOMONOSOVSKII, D. 41, K. 1, KV. 79, RU-119192 MOSCOW (RU)
(151) 2019 09 27
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 1567784
(540) Youli
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) Youli electromechanical Co., Ltd,
Pump Park, Wenling City, 317525 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 10 30
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
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(111) 1567848
(540) AlenMed
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 3, 5, 10, 35, 42, 44
(732) ALENMED PROMOTION, SIA, Ruses iela 4-19, LV-1029 Rīga (LV)
(151) 2020 09 16
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568071
(531) CFE: 05.07.02, 26.01.04, 29.01.12
(511) 1, 31, 35
(732) Joint-Stock Company „Apatit”,
Severnoye Shosse, 75, Cherepovets, RU-162622 Vologda Oblast (RU)
(151) 2020 09 09
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568073
(540) MIN
(511) 3, 4
(732) Protector IP AS, Pilestredet 33, N-0166 Oslo (NO)
(151) 2020 10 05
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568146
(531) CFE: 01.07.06, 01.15.15, 28.03.00
(511) 27
(732) JINAN YAJIE CARPET CO., LTD.,
Private Economic Pioneer Park, Jiazhuang Town, Shanghe County,
Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 05 29
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568168
(540) Melkart Brand
(531) CFE: 27.05.01
(511) 29
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu kompaniya
«Murman SeaFood», ul. K. Marx, 28, RU-183038 Murmansk (RU)
(151) 2020 08 13
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568212
(540) MAGADI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 15
(732) Lianshui New Oriental Music Co., Ltd.,
No. 3, Xingteng Road, E&D Zone, Lianshui County, Huaian City,
Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568215
(540) WHITE TRON
(511) 33
(732) Pik Oplenac Limited liability company Topola,
Bulvar korolya Aleksandra 57, 34310 Topola (RS)
(151) 2020 10 14
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568319
(540) cutanalim
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2020 11 16
(441) 2021 01 18
(111) 1568321
(540) WOMANCE
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 09 03
(441) 2021 01 18

(511) 5
(581) 2020 12 31
(511) 5
(581) 2020 12 31

(111) 1568328
(540) MURMAN SEAFOOD
(531) CFE: 26.01.01, 26.11.13, 27.01.06, 27.03.12, 29.01.12
(511) 29
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu kompaniya
«Murman SeaFood», ul. K. Marx, 28, RU-183038 Murmansk (RU)
(151) 2020 08 13
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568376
(540) TOPWELL
(531) CFE: 27.05.11
(511) 7
(732) Hangzhou Topwell Technology Co., Ltd.,
Room 1902, Wanli Building, No. 398 South Jianghong Road,
Changhe Block, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang province (CN)
(151) 2020 10 23
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568422
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) Handan City nongshibo Agricultural Technology Co, Ltd,
North of Radio, Film and Television Bureau, West Fukang Road,
Chengan County, Handan, Hebei Province (CN)
(151) 2020 08 28
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

115

(111) 1568424
(540) KRAUTOL
(531) CFE: 26.04.05, 29.01.13,
26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 2, 17, 19
(732) DAW SE, Rossdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt (DE)
(151) 2020 11 11
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568444
(540) VIRTUAL BUNDESLIGA
(531) CFE: 02.01.08, 21.03.01,
26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 25, 28, 35, 38, 41, 45
(732) DFL Deutsche Fussball Liga e.V.,
Guiollettstr. 44-46, 60325 Frankfurt/Main (DE)
(151) 2020 05 14
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31
(111) 1568475
(540) Advacutan
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2020 12 02
(441) 2021 01 18

(511) 5
(581) 2020 12 31

(111) 1568476
(540) C-numin
(511) 5
(732) GENERICA spol. s r. o., Vrbovská 39, SK-921 01 Piešt’any (SK)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 01 18
(581) 2020 12 31

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ
O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
(111) 1221475
(540) OKES
(531) CFE: 13.01.06, 13.01.17, 27.03.15, 27.05.08
(511) 11
(732) ZHONGSHANSHI AOKESHI ZHAOMING DIANQI YOUXIAN
GONGSI, NO. 1 TENGFENG STREET, GANGDONG INDUSTRIAL
PARK, ZHONGXING DADAONAN, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN,
GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2014 09 25
(441) 2014 12 22
(581) 2014 11 06
(111) 1280231
(540) Orpheus
(732) Sennhelser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark (DE)
(151) 2015 10 27
(441) 2016 02 01
(111) 1324104
(540) CHEF CLUB
(531) CFE: 01.01.05, 02.09.14, 11.03.09, 27.05.01
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.,
Mělnická 133, CZ-277 32 Byšice (CZ)
(151) 2016 03 24
(441) 2017 01 02

(511) 9
(581) 2015 12 24
(511) 29, 30, 32, 35
(581) 2016 12 15

(111) 1457287
(540) FUTURINO
(511) 25
(732) Public Joint Stock Company «Detsky mir»,
pr-kt Vernadskogo, d. 37, corp. 3, RU-117415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
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KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Elektroniki i Mechaniki
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– budownictwa– 1 etat,
– mechaniki – 2 etaty,
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym,
• Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można nie
wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym
na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – tj. Dz.U. 2020 r. poz. 286 ze zm.).
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego lub
oświadczenie o poziomie znajomości ww. języków,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
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• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 października 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DE_b” lub „aplikant/DE_m”
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) zachęcamy do składania kompletnych aplikacji
drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są
do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany
własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem
poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie
podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne
aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/
kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu). Oferty
odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
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Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych – adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z
wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
1888

Adamowicz Barbara Lidia

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 poz. 944) wpisano na listę rzeczników
pod nr:
3555

Dębek Anna Kamila

Tomaszów Lubelski

3556

Drzażdżyńska Izabela

Warszawa

3557

Dzienis Patryk

Białystok

3558

Futera Konrad Michał

Ciechanów

3559

Gawin Anna

Białystok

3560

Gołofit Krzysztof

Lublin

3561

Jankowska Nina Barbara

Warszawa

3562

Jedynak Katarzyna

Końskie

3563

Młynarska Paulina Emma

Warszawa

3564

Politańska-Kunicka Aleksandra Ewa

Częstochowa

3565

Rafalska Joanna Barbara

Sucha Beskidzka

3566

Szczygieł-Majewska Marta

Łuków

3567

Zagórski Łukasz Radosław

Warszawa

3568

Tuszyński Michał Jan

Rzeszów

3569

Pupa Krzysztof Zbigniew

Rzeszów

3570

Pijanka Dawid Wiktor

Rzeszów

3571

Pater Paulina

Lublin

3572

Kukowska-Kaszuba Magdalena Barbara

3573

Bartodziej Karol Jerzy

Chorzów

3574

Furdal Przemysław Robert

Żnin

3575

Dębska Anna Magdalena

Łódź

3576

Bukańska Alicja

Limanowa

3577

Biały Elżbieta Barbara

Oława

3578

Gronek Kamil Grzegorz

Tarnobrzeg

3579

Michałek Marian

Brenna

Gdańsk

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 poz. 944) wpisano na listę rzeczników
pod nr:
3580

Gołębiewska-Kurzawska Joanna Iwona

Czeladź

3581

Weingärtner Monika Joanna

Rybnik

3582

Mrowiec Robert Marcin

Bielsko-Biała

3583

Gradek-Lewandowska Małgorzata

Warszawa

3584

Kanadys Anna Maria

Lubartów
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3585

Piasecka Magdalena

Gorzów Wielkopolski

3586

Jarosz Dawid Filip

Chrzanów

3587

Ligowska Emilia

Suwałki

3588

Klassek Wojciech Rafał

Katowice

3589

Stachowski Jacek Antoni

Kraków

3590

Wojciechowski Bartosz Wojciech

Dzierżeniów

3591

Lesner Bogna Magdalena

Toruń

3592

Strupiechowska Dominika Agata

Warszawa
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Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
1205

Szczepańska Krystyna Maria

Kraków

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 poz. 944) wpisano na listę rzeczników
pod nr:
3593

Żytowiecka Agnieszka Zofia

Kraków

3594

Kindel-Kałużna Ewa Maria

Piła

