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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 238 811 do nr 238 870)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238819
(41) 2019 04 23
(51) A01G 25/06 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
(21) 423220 (22)
2017 10 20
(72) BURSZTA-ADAMIAK EWA, Strzelin (PL); LICZNAR PAWEŁ,
Wrocław (PL)
(73) MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJIA W BYDGOSZCZY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ solarny wspomagający regenerację zbiorników infiltracyjnych

(B1) (11) 238817
(41) 2018 10 08
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
B65B 19/30 (2006.01)
(21) 421217 (22)
2017 04 07
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie przemysłu tytoniowego do odrzutu wadliwych artykułów prętopodobnych z przepływu masowego, sposób odrzutu
wadliwych artykułów prętopodobnych z przepływu masowego
artykułów prętopodobnych przemysłu tytoniowego oraz system
określania jakości w przemyśle tytoniowym
(B1) (11) 238818
(41) 2018 12 03
(51) A24D 3/02 (2006.01)
(21) 421723 (22)
2017 05 29
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(72) LISOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL); CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ,
Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie transferujące do transferowania i sposób transferowania artykułów prętopodobnych przemysłu tytoniowego oraz
urządzenie do konwersji konfiguracji strumienia takich artykułów
(B1) (11) 238863
(41) 2020 04 20
(51) A47B 9/20 (2006.01)
(21) 427474 (22)
2018 10 19
(72) PAWŁOWSKI WOJCIECH, Sądkowa (PL)
(73) NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Noga stołu o regulowanej wysokości
(B1) (11) 238853
(41) 2017 01 02
(51) A47C 9/02 (2006.01)
(21) 412856 (22)
2015 06 25
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL); WILK DARIUSZ,
Kościan (PL); PIRÓG ANDRZEJ, Śrem (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań
(PL); BEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Manieczki (PL)
(54) Przegubowe podparcie kolumny siedziska
(B1) (11) 238816
(41) 2020 10 19
(51) A61B 17/10 (2006.01)
(21) 429690 (22)
2019 04 18
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Brentford (GB); BRODACZEWSKI
KONRAD, Dublin (IE); PRZEKOPIŃSKI TOMASZ, Ząbki (PL)
(73) KONMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Klipsownica laparoskopowa do zakładania klipsów chirurgicznych na strukturach tkankowych
(B1) (11) 238830
(41) 2021 05 17
(51) A61F 2/00 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
A61F 2/04 (2013.01)
A61F 2/07 (2013.01)
A61F 2/82 (2013.01)
(21) 431703 (22)
2019 11 04
(72) NAWROTEK KATARZYNA, Byszewy (PL); MĄKIEWICZ MARIUSZ,
Koluszki (PL); ZAWADZKI DAWID,
Pomorzany Fabryczne (PL); OPARA BARTOSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przepływowe urządzenie do badania ilości farmaceutycznej
substancji aktywnej uwalnianej z implantów o kształcie cylindrycznym
(B1) (11) 238854
(41) 2017 06 05
(51) A61K 36/71 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 415116 (22)
2015 12 03
(72) ŁASKA GRAŻYNA, Białystok (PL); SIENKIEWICZ ANETA,
Białystok (PL); ZJAWIONY JORDAN K., Oxford (US); JACOB MELISSA
R., Oxford (US)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL); UNIWERSYTET
MISSISIPPI, Oxford (US)
(54) Ekstrakt metanolowy z korzenia sasanki otwartej Pulsatilla
patens (L.) Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych
przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnych
(B1) (11) 238855
(41) 2017 06 05
(51) A61K 36/71 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 415117 (22)
2015 12 03
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(72) ŁASKA GRAŻYNA, Białystok (PL); SIENKIEWICZ ANETA,
Białystok (PL); ZJAWIONY JORDAN K., Oxford (US); JACOB MELISSA
R., Oxford (US)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL); UNIWERSYTET
MISSISIPPI, Oxford (US)
(54) Ekstrakt metanolowy z korzenia sasanki zwyczajnej Pulsatilla
vulgaris Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych
przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnych
(B1) (11) 238850
(41) 2019 04 23
(51) A61K 38/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 423203 (22)
2017 10 19
(72) RIESKE PIOTR, Łódź (PL); STOCZYŃSKA-FIDELUS EWELINA,
Maków (PL); PIASKOWSKI SYLWESTER, Konstantynów Łódzki (PL);
WYRZYKOWSKI ANDRZEJ SZCZEPAN, Warszawa (PL)
(73) CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki (PL);
PERSONATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstantynów Łódzki (PL); RIESKE PIOTR, Łódź (PL); STOCZYŃSKAFIDELUS EWELINA, Maków (PL); PIASKOWSKI SYLWESTER,
Konstantynów Łódzki (PL); WYRZYKOWSKI ANDRZEJ SZCZEPAN,
Warszawa (PL)
(54) Aktywna forma transformującego czynnika wzrostu beta 1
(TGFβ1) do zastosowania w leczeniu pacjentów z glejakami wielopostaciowymi, w przypadku których to glejaków ponad 5% komórek
nowotworowych jest EGFRvIII-pozytywna
(B1) (11) 238813
(41) 2019 05 20
(51) A61L 9/20 (2006.01)
(21) 423379 (22)
2017 11 07
(72) ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK,
Zgierz (PL)
(54) Sterylizator powietrza do zastosowań medycznych z wymiennym filtrem kasetowym
(B1) (11) 238815
(41) 2019 10 21
(51) A61L 9/22 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
B03C 3/14 (2006.01)
(21) 427894 (22)
2017 05 31
(30) 201612492
2016 12 08
UA
(86) 2017 05 31
PCT/UA17/00061
(87) 2018 06 14
WO18/106208
(72) SHEVKIS VALENTYN ZIHMUNDOVYCH, Lwów (UA); SHEVKIS
VALERII VALENTYNOVYCH, Lwów (UA)
(73) SHEVKIS VALENTYN ZIHMUNDOVYCH, Lwów (UA); SHEVKIS
VALERII VALENTYNOVYCH, Lwów (UA)
(54) Sposób inaktywacji drobnoustrojów w powietrzu oraz sterylizator elektryczny
(B1) (11) 238836
(41) 2020 05 18
(51) A62C 3/07 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
A62C 37/00 (2006.01)
(21) 431944 (22)
2019 11 26
(72) ROGUSKI JACEK, Warszawa (PL); SZUŁCZYŃSKA DOROTA,
Warszawa (PL); JANIK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów (PL)
(54) Stanowisko zabezpieczająco-gaśnicze dla pojazdów wyposażonych w hybrydowe lub elektryczne układy napędowe
(B1) (11) 238820
(41) 2019 11 18
(51) A62C 31/02 (2006.01)
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A62C 31/12 (2006.01)
A62C 2/08 (2006.01)
A62C 37/48 (2006.01)
(21) 425562 (22)
2018 05 16
(72) ŁADA ZYGMUNT, Nowa Iwiczna (PL); KRAUSE RUDOLF,
Buchholz (DE); KUCZWARA PIOTR, Kielce (PL)
(73) TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) System ochrony dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynków,
zwłaszcza klatek schodowych
(B1) (11) 238866
(41) 2020 11 30
(51) B01J 3/04 (2006.01)
A61L 2/07 (2006.01)
B22D 19/00 (2006.01)
(21) 430050 (22)
2019 05 27
(72) CHMIELAK MACIEJ, Gdynia (PL); KRAJCZYŃSKI MAREK,
Gdynia (PL)
(73) ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Komora procesowa autoklawu parowego i sposób wytwarzania
komory procesowej autoklawu parowego
(B1) (11) 238861
(41) 2020 04 20
(51) B08B 9/02 (2006.01)
(21) 427364 (22)
2018 10 10
(72) RAJTAR ANDRZEJ, Skowierzyn (PL)
(73) METAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Urządzenie i sposób czyszczenia rur ceramicznych zalewowych
stopy zwłaszcza aluminiowe
(B1) (11) 238841
(41) 2020 05 18
(51) B21B 19/02 (2006.01)
(21) 427770 (22)
2018 11 14
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW,
Turka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Walcarka skośna
(B1) (11) 238842
(41) 2021 06 14
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/04 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
(21) 432087 (22)
2019 12 05
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW,
Turka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania odkuwek wałów
(B1) (11) 238824
(41) 2020 04 06
(51) B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
(21) 427289 (22)
2018 10 01
(72) WZOREK ŁUKASZ, Kraków (PL); WĘDRYCHOWICZ MATEUSZ,
Kraków (PL); SKRZEKUT TOMASZ, Rupniów (PL); WIEWIÓRA
MARCEL, Żywiec (PL); NOGA PIOTR, Juszyczna (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wyciskania kompozytów metalicznych
(B1) (11) 238825
(41) 2020 04 06
(51) B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
(21) 427291 (22)
2018 10 01
(72) WZOREK ŁUKASZ, Kraków (PL); WĘDRYCHOWICZ MATEUSZ,
Kraków (PL); SKRZEKUT TOMASZ, Rupniów (PL); WIEWIÓRA
MARCEL, Żywiec (PL); NOGA PIOTR, Juszyczna (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych prętów metalicznych
(B1) (11) 238868
(41) 2021 04 06
(51) B21D 13/02 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
(21) 431343 (22)
2019 10 02
(72) TYSZKA DANIEL, Otwock (PL)
(73) POLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonania i narzędzie do gięcia blach
(B1) (11) 238833
(41) 2020 06 15
(51) B22D 11/00 (2006.01)
(21) 428145 (22)
2018 12 12
(72) BOCHENEK JACEK, Kraków (PL); CZEKAJ EDWARD,
Kraków (PL); KOWALSKI PIOTR, Wieliczka (PL); DŁUGOSZ PIOTR,
Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ODLEWNICTWA,
Kraków (PL); BOCHENEK JACEK, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania wielowarstwowych wlewków ze stopów metali, zwłaszcza ze stopów aluminium
(B1) (11) 238860
(41) 2020 04 20
(51) B22D 15/04 (2006.01)
(21) 427359 (22)
2018 10 09
(72) KARNAT DAWID, Nisko (PL)
(73) KARNAT TADEUSZ KARNAT INSTAL, Nisko (PL)
(54) Urządzenie do pobierania i montowania filtrów siatkowych
w kokilach odlewniczych
(B1) (11) 238858
(41) 2020 04 06
(51) B23K 37/00 (2006.01)
B23K 101/24 (2006.01)
(21) 427246 (22)
2018 09 28
(72) SZADKOWSKI MARCIN, Baranowo (PL)
(73) GC METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania łączonych konstrukcji spawanych oraz
przyrząd do wytwarzania łączonych konstrukcji spawanych lub
zgrzewanych
(B1) (11) 238839
(41) 2020 01 02
(51) B23P 9/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
(21) 426050 (22)
2018 06 25
(72) KORZYŃSKA KATARZYNA, Rzeszów (PL); PALCZAK
ARKADIUSZ, Rzeszów (PL); KRUCZEK BARTOSZ, Błażowa (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Elektroimpulsowa głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni otworów
(B1) (11) 238843
(41) 2021 06 14
(51) B24B 39/00 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
B21B 13/04 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
(21) 432088 (22)
2019 12 05
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW,
Turka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób obciskania obrotowego odkuwek wałów stopniowanych
(B1) (11) 238862
(41) 2020 04 20
(51) B25J 15/06 (2006.01)
F16B 47/00 (2006.01)
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B66C 1/02 (2006.01)
B65G 47/91 (2006.01)
(21) 427465 (22)
2018 10 19
(72) KULBIDA RAFAŁ, Strzegom (PL); ŚWIDERSKI BARTŁOMIEJ,
Strzegom (PL)
(73) METIKAM-STONE KULBIDA, ŚWIDERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Żarów (PL)
(54) Stopa podnośnika podciśnieniowego i podnośnik podciśnieniowy

(B1) (11) 238831
(41) 2019 09 23
(51) B60R 25/00 (2013.01)
H04W 12/06 (2009.01)
(21) 424960 (22)
2018 03 20
(72) STEFAŃSKI JACEK, Gdańsk (PL); RUSZEWSKI MARCIN, Reda (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zwiększenia pewności zabezpieczeń przed kradzieżą
pojazdu wyposażonego w system PKES

(B1) (11) 238821
(41) 2017 11 06
(51) B28B 1/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 5/00 (2006.01)
(21) 417000 (22)
2016 04 26
(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mobilne urządzenie pasmowe

(B1) (11) 238867
(41) 2020 03 09
(51) B65B 11/00 (2006.01)
(21) 430967 (22)
2019 08 27
(30) 102018000008202
2018 08 28
IT
(72) UBERTINI MASSIMILIANO, Senigallia (IT)
(73) MESSERSI’ PACKAGING S.r.l., Barbara (IT)
(54) Urządzenie do opakowywania produktów z nachylonymi bokami

(B1) (11) 238835
(41) 2021 05 31
(51) B29C 48/09 (2019.01)
B29C 48/14 (2019.01)
B29C 48/90 (2019.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B29L 23/00 (2006.01)
(21) 431936 (22)
2019 11 26
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); KRZEMIŃSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); KIEŁBASIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do zmniejszania tarcia przy wytwarzaniu rur z tworzyw
sztucznych
(B1) (11) 238870
(41) 2021 05 04
(51) B29C 49/00 (2006.01)
B29C 49/18 (2006.01)
B29C 49/62 (2006.01)
B29C 49/78 (2006.01)
(21) 431573 (22)
2019 10 23
(72) KARASZEWSKI WALDEMAR, Gdynia (PL)
(73) MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zubrzyk (PL)
(54) Sposób odzyskiwania i dystrybucji sprężonego powietrza z maszyny rozdmuchowej
(B1) (11) 238848
(41) 2020 06 01
(51) B32B 21/02 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
B27N 3/06 (2006.01)
(21) 427812 (22)
2018 11 19
(72) MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL); DERKOWSKI ADAM, Konin (PL);
DZIURKA DOROTA, Środa Wielkopolska (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Płyty zrębkowe i sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 238857
(41) 2021 06 14
(51) B60L 5/06 (2006.01)
B60L 5/08 (2006.01)
B60L 5/36 (2006.01)
B60L 5/40 (2006.01)
(21) 432151 (22)
2019 12 09
(72) CIUPIŃSKI JAKUB, Łomianki Dolne (PL); CIUPIŃSKI GRZEGORZ,
Pruszków (PL); HABRYŃ ANDRZEJ, Wolbrom (PL); CIUPIŃSKI
MACIEJ, Łomianki Dolne (PL)
(73) IRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Wózek zabierakowy do odbioru energii elektrycznej od przewodu elastycznego

(B1) (11) 238852
(41) 2021 02 22
(51) C05G 3/80 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
(21) 430878 (22)
2019 08 14
(72) GRECH RADOSŁAW, Zielona Góra (PL); GAWŁOWICZ MONIKA,
Czarnowo (PL); AUGUŚCIK-LIPKA MARTA, Kożuchów (PL);
OLKOWICZ ANGELIKA, Starosiedle (PL)
(73) ARBIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(54) Nawóz wieloskładnikowy i sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego
(B1) (11) 238812
(41) 2019 03 25
(51) C07C 67/03 (2006.01)
C07C 69/82 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
(21) 422845 (22)
2017 09 14
(72) DĄBROWSKI DAMIAN, Parczew (PL); GNAPOWSKI SEBASTIAN,
Hrubieszów (PL); LUKS KAZIMIERZ, Toruń (PL); BARANOWSKI
FRANCISZEK, Hrubieszów (PL)
(73) DĄBROWSKI DAMIAN KABEX ZPH, Parczew (PL)
(54) Sposób i urządzenie do uzyskiwania tereftalanu dioktylu z politereftalanu etylenu
(B1) (11) 238847
(41) 2020 03 23
(51) C07D 317/38 (2006.01)
(21) 427124 (22)
2018 09 19
(72) DATTA JANUSZ, Gdynia (PL); BŁAŻEK KAMILA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania pięcioczłonowych węglanów cyklicznych z polioli polieterowych pochodzenia naturalnego
(B1) (11) 238814
(41) 2020 05 04
(51) C10M 171/00 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C10M 111/04 (2006.01)
C10N 20/00 (2006.01)
(21) 427545 (22)
2018 10 25
(72) NOWAK PAWEŁ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) INTER-GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Staw (PL)
(54) Syntetyczny preparat smarowy do silników spalinowych najnowszych generacji, stosowanych zwłaszcza w wyczynowych samochodach rajdowych
(B1) (11) 238811
(41) 2018 06 18
(51) C25D 3/12 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
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C25D 5/36 (2006.01)
C25D 5/52 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C25F 1/06 (2006.01)
C23G 1/14 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
(21) 419804 (22)
2016 12 14
(72) STAŃCZYK ŁUKASZ, Kobylnica (PL); JÓŹWIAK KRZYSZTOF,
Łódź (PL); ŁABĘDŹ JANUSZ, Warszawa (PL); GULBIŃSKI
BOGUSŁAW, Warszawa (PL); TRZCIŃSKI PIOTR, Ozorków (PL);
MAJCHRZYK DAMIAN, Dębołęka (PL)
(73) LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk (PL)
(54) Sposób wykonania powłoki ochronnej detali i kontenerów
do logistyki i transportu wewnętrznego
(B1) (11) 238864
(41) 2020 06 29
(51) E01B 25/34 (2006.01)
B60L 13/04 (2006.01)
B61B 13/08 (2006.01)
(21) 428243 (22)
2018 12 18
(72) ŚWIĄTEK GRZEGORZ, Warszawa (PL); RADZISZEWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); PĄCZEK PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); KUBLIN
TOMASZ, Warszawa (PL); ORDYSZEWSKI ŁUKASZ, Iłowo-Osada (PL)
(73) HYPER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm stabilizacyjno-lewitacyjny dla pojazdu dedykowanego
(B1) (11) 238851
(41) 2018 08 27
(51) E03F 9/00 (2006.01)
B08B 9/02 (2006.01)
B08B 9/027 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B08B 9/053 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)
(21) 420573 (22)
2017 02 17
(72) DOMERACKI JERZY, Niemcz (PL)
(73) DOMERACKI JERZY OTEK ENGINEERING, Niemcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do czyszczenia kanałów przesyłowych oraz
kanałów chłodzących wszelkiego typu urządzeń, maszyn, instalacji,
narzędzi, zwłaszcza matryc formujących
(B1) (11) 238865
(41) 2020 08 24
(51) E05B 83/10 (2014.01)
E05B 13/10 (2006.01)
(21) 428982 (22)
2019 02 21
(72) WIŚNIEWSKI PIOTR, Mielec (PL); WIŚNIEWSKI PATRYK, Mielec
(PL); REJMAN EDWARD, Rzeszów (PL); BAŁON PAWEŁ, Mielec (PL)
(73) WIŚNIEWSKI PIOTR P.P.H. SPÓŁKA CYWILNA BASARA, Mielec
(PL); BASARA-WIŚNIEWSKA WIOLETTA P.P.H. SPÓŁKA CYWILNA
BASARA, Mielec (PL)
(54) Zespół zamka ryglującego
(B1) (11) 238838
(41) 2021 05 17
(51) E05F 15/00 (2015.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
(21) 434713 (22)
2020 07 17
(72) NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL); SKRZYNIARZ MICHAŁ,
Bieliny (PL); BŁASIAK SŁAWOMIR, Skarżysko-Kamienna (PL);
DEPCZYŃSKI WOJCIECH, Jasło (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); DOORPOL J.
ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości drzwi
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(B1) (11) 238869
(41) 2021 04 19
(51) F03D 1/04 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(21) 431396 (22)
2019 10 07
(72) MICHALCZUK JACEK, Berlin (DE)
(73) WIND & WATER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Turbina wiatrowa
(B1) (11) 238823
(41) 2020 03 09
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 426804 (22)
2018 08 27
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KOT MARCIN,
Kraków (PL); WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, Grudna Kępska (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przepust wału obrotowego z wielostopniowymi uszczelnieniami ferromagnetycznymi
(B1) (11) 238837
(41) 2019 07 29
(51) F04D 29/12 (2006.01)
F16J 15/3208 (2016.01)
(21) 429338 (22)
2019 03 20
(72) KUNDERA CZESŁAW, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Mechaniczne uszczelnienie czołowe
(B1) (11) 238859
(41) 2020 04 06
(51) F16B 12/22 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
(21) 427260 (22)
2018 09 28
(72) IDŹCZAK ROMAN, Łęka Opatowska (PL)
(73) IDŹCZAK ROMAN IDŹCZAK-MEBLE FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA, Łęka Opatowska (PL)
(54) Złącze meblowe
(B1) (11) 238840
(41) 2020 03 09
(51) F16F 7/12 (2006.01)
E06B 5/12 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 426913 (22)
2018 09 05
(72) AL-RIFAIE HASAN ALI SULTAN, Poznań (PL); SUMELKA
WOJCIECH LUDWIK, Tulce (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Tłumik jednoosiowy dla układów bezpieczeństwa bram, drzwi
lub okien
(B1) (11) 238828
(41) 2019 05 20
(51) F16H 1/32 (2006.01)
B64C 11/02 (2006.01)
B64D 27/24 (2006.01)
B64D 35/00 (2006.01)
(21) 423387 (22)
2017 11 08
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL); PAWŁOWSKI WITOLD,
Zduńska Wola (PL); KLICH MAREK, Łódź (PL); KACZMAREK ŁUKASZ,
Łódź (PL); STEGLIŃSKI MARIUSZ, Rąbień (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm do przenoszenia napędu na śmigło
(B1) (11) 238826
(41) 2020 06 01
(51) F27B 3/19 (2006.01)
F27D 3/15 (2006.01)
(21) 427836 (22)
2018 11 21
(72) KARBOWNICZEK MIROSŁAW, Kraków (PL); LEDZION JAN,
Warszawa (PL); GWÓŹDŹ JAN, Jastkowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kształtka wylewowa dla metalurgicznego pieca łukowego
o układzie spustu EBT oraz sposób zabudowy tej kształtki
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(B1) (11) 238849
(41) 2019 01 28
(51) F27D 1/00 (2006.01)
(21) 426604 (22)
2017 05 15
(30) 2016119411
2016 05 19
RU
(86) 2017 05 15
PCT/RU17/50039
(87) 2017 11 23
WO17/200428
(72) SHEVTSOV ALEXANDER VASILIEVICH, Volzhsky (RU)
(73) Obshchestvo S Ogranichennoj Otvetstvennostyu
Intekhenergo, Volzhsky (RU)
(54) Konstrukcja osłonowa pieców przemysłowych

(B1) (11) 238827
(41) 2020 06 15
(51) H01L 51/50 (2006.01)
H01L 51/56 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
(21) 428122 (22)
2018 12 11
(72) TKACZ-ŚMIECH KATARZYNA, Kraków (PL); DYNDAŁ
KATARZYNA, Rudka (PL); SANETRA JERZY, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania diody elektroluminescencyjnej

(B1) (11) 238834
(41) 2020 10 19
(51) F28D 7/16 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 1/24 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
(21) 429549 (22)
2019 04 08
(72) OSOWSKI KAROL, Radom (PL); OLSZAK ARTUR, Żyrzyn (PL);
KĘSY ZBIGNIEW, Radom (PL); KĘSY ANDRZEJ, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Wymiennik ciepła o zintensyfikowanej wymianie ciepła

(B1) (11) 238845
(41) 2021 04 06
(51) H02G 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
G08B 19/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
(21) 434420 (22)
2020 06 23
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); HOŁYSZKO PIOTR,
Abramowice Prywatne (PL); SKORUPSKI KRZYSZTOF, Kurów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do detekcji oszronienia sieci trakcyjnej

(B1) (11) 238829
(41) 2021 04 19
(51) G01K 7/36 (2006.01)
G01K 7/38 (2006.01)
(21) 431458 (22)
2019 10 14
(72) GOZDUR ROMAN, Łódź (PL); GUZOWSKI BARTŁOMIEJ,
Kania Góra (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Magnetyczny czujnik temperatury
(B1) (11) 238844
(41) 2020 05 04
(51) G01N 3/04 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61C 19/00 (2006.01)
(21) 427745 (22)
2018 11 13
(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL); SUROWSKA BARBARA,
Lublin (PL); BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL); TARCZYDŁO
BOŻENA, Lublin (PL); ŚLEDŹ RADOSŁAW, Biała Podlaska (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do ściskania, zwłaszcza zębów
(B1) (11) 238822
(41) 2018 05 07
(51) G01R 27/00 (2006.01)
G01R 1/067 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
(21) 419240 (22)
2016 10 24
(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF, Więckowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru właściwości materiałów termoelektrycznych
oraz sonda pomiarowa dla tego sposobu
(B1) (11) 238846
(41) 2020 06 15
(51) G02B 30/29 (2020.01)
H04N 13/302 (2018.01)
(21) 428110 (22)
2018 12 10
(72) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wyświetlania obrazów z urządzenia typu smartfon przy
użyciu soczewki powiększającej w kształcie pełnej kuli na specjalnym ekranie

(B1) (11) 238856
(41) 2019 07 29
(51) H02J 50/10 (2016.01)
H04B 5/00 (2006.01)
(21) 428297 (22)
2018 12 20
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); MROCZEK BARTŁOMIEJ,
Lublin (PL); FATYGA KAROL, Garbów (PL); KWAŚNY ŁUKASZ,
Lublin (PL); JARZYNA WOJCIECH, Lublin (PL); ZIELIŃSKA
KATARZYNA, Łęczna (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do bezstykowego transferu energii pomiędzy pojazdami
elektrycznymi
(B1) (11) 238832
(41) 2020 10 05
(51) H04R 29/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
(62) 422287
(21) 432442 (22)
2017 07 20
(72) KOTUS JÓZEF, Rumia (PL); SZWOCH GRZEGORZ, Gdańsk (PL);
CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sonda natężeniowa wraz z układem kalibracji

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01G 25/06 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A47B 9/20 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
A47C 9/02 (2006.01)
A61B 17/10 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61C 19/00 (2006.01)

238819
238819*
238817
238817*
238818
238863
238859*
238853
238816
238844*
238844*

Symbol
MKP
1

A61F 2/00 (2006.01)
A61F 2/04 (2013.01)
A61F 2/07 (2013.01)
A61F 2/82 (2013.01)
A61K 36/71 (2006.01)
A61K 36/71 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A61L 9/22 (2006.01)
A61L 2/07 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)

Nr
patentu
2

238830
238830*
238830*
238830*
238854
238855
238850
238813
238815
238866*
238854*

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

2

1

2

1

2

A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62C 3/07 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
A62C 37/00 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 31/12 (2006.01)
A62C 2/08 (2006.01)
A62C 37/48 (2006.01)
B01J 3/04 (2006.01)
B03C 3/14 (2006.01)
B08B 9/02 (2006.01)
B08B 9/02 (2006.01)
B08B 9/027 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B08B 9/053 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/04 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
B21B 23/00 (2006.01)
B21B 13/04 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/00 (2006.01)
B21D 13/02 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
B22D 19/00 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
B22D 15/04 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23K 101/24 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B25J 15/06 (2006.01)
B27N 3/06 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 5/00 (2006.01)
B29C 48/09 (2019.01)
B29C 48/14 (2019.01)
B29C 48/90 (2019.01)
B29C 49/00 (2006.01)
B29C 49/18 (2006.01)
B29C 49/62 (2006.01)
B29C 49/78 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B29L 23/00 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B60L 5/06 (2006.01)
B60L 5/08 (2006.01)
B60L 5/36 (2006.01)
B60L 5/40 (2006.01)
B60L 13/04 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60R 25/00 (2013.01)
B61B 13/08 (2006.01)
B64C 11/02 (2006.01)
B64D 27/24 (2006.01)
B64D 35/00 (2006.01)
B65B 19/30 (2006.01)
B65B 11/00 (2006.01)

238855*
238850*
238836
238836*
238836*
238836*
238820
238820*
238820*
238820*
238866
238815*
238861
238851*
238851*
238851*
238851*
238841
238842
238842*
238842*
238843*
238843*
238824
238824*
238825
238825*
238868
238868*
238866*
238833
238860
238858
238858*
238839
238843*
238839*
238843
238862
238848*
238821
238821*
238821*
238835
238835*
238835*
238870
238870*
238870*
238870*
238835*
238835*
238848
238811*
238857
238857*
238857*
238857*
238864*
238845*
238831
238864*
238828*
238828*
238828*
238817*
238867

B65G 47/91 (2006.01)
B66C 1/02 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 69/82 (2006.01)
C07D 317/38 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C10M 171/00 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C10M 111/04 (2006.01)
C10N 20/00 (2006.01)
C23G 1/08 (2006.01)
C23G 1/14 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C25D 5/36 (2006.01)
C25D 5/52 (2006.01)
C25F 1/06 (2006.01)
E01B 25/34 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E05B 83/10 (2014.01)
E05B 13/10 (2006.01)
E05F 15/00 (2015.01)
E06B 5/12 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
F16B 47/00 (2006.01)
F16B 12/22 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/3208 (2016.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F27B 3/19 (2006.01)
F27D 3/15 (2006.01)
F27D 1/00 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 1/24 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28G 9/00 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01K 7/36 (2006.01)
G01K 7/38 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G01R 1/067 (2006.01)
G02B 30/29 (2020.01)
G08B 19/02 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
H01L 51/56 (2006.01)

238862*
238862*
238852*
238852
238812
238812*
238847
238812*
238811*
238811*
238852*
238814
238814*
238814*
238814*
238811*
238811*
238811
238811*
238811*
238811*
238811*
238864
238851
238848*
238865
238865*
238838
238840*
238840*
238869
238869*
238823
238837
238862*
238859
238840
238828
238823*
238837*
238815*
238826
238826*
238849
238834
238834*
238834*
238834*
238834*
238851*
238845*
238832*
238829
238829*
238830*
238838*
238838*
238838*
238844
238822*
238822
238822*
238846
238845*
238822*
238827
238827*

H02G 1/02 (2006.01)
H02J 50/10 (2016.01)
H04B 5/00 (2006.01)
H04N 13/302 (2018.01)

238845
238856
238856*
238846*

1

2

H04R 29/00 (2006.01) 238832
H04W 12/06 (2009.01) 238831*
H05B 33/10 (2006.01) 238827*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

238811
238812
238813
238814
238815
238816
238817
238818
238819
238820
238821
238822
238823
238824
238825
238826
238827
238828
238829
238830
238831
238832
238833
238834
238835
238836
238837
238838
238839
238840

C25D 3/12 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
C10M 171/00 (2006.01)
A61L 9/22 (2006.01)
A61B 17/10 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A01G 25/06 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
F27B 3/19 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
G01K 7/36 (2006.01)
A61F 2/00 (2006.01)
B60R 25/00 (2013.01)
H04R 29/00 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
B29C 48/09 (2019.01)
A62C 3/07 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
E05F 15/00 (2015.01)
B23P 9/02 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)

238841
238842
238843
238844
238845
238846
238847
238848
238849
238850
238851
238852
238853
238854
238855
238856
238857
238858
238859
238860
238861
238862
238863
238864
238865
238866
238867
238868
238869
238870

B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
G02B 30/29 (2020.01)
C07D 317/38 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
F27D 1/00 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
A47C 9/02 (2006.01)
A61K 36/71 (2006.01)
A61K 36/71 (2006.01)
H02J 50/10 (2016.01)
B60L 5/06 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
F16B 12/22 (2006.01)
B22D 15/04 (2006.01)
B08B 9/02 (2006.01)
B25J 15/06 (2006.01)
A47B 9/20 (2006.01)
E01B 25/34 (2006.01)
E05B 83/10 (2014.01)
B01J 3/04 (2006.01)
B65B 11/00 (2006.01)
B21D 13/02 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
B29C 49/00 (2006.01)

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 212351
(B1) (11) 223853
(B1) (11) 225153
(B1) (11) 227749
(B1) (11) 230935

2019 03 01
2016 10 21
2017 03 19
2019 03 12
2019 01 14

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

Nr 28/2021
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PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

18 11 2009
30 05 2018
05 05 2021
28 04 2021
27 01 2021
11 11 2015
06 01 2021
06 01 2021
07 04 2021
16 06 2021
07 04 2021
14 04 2021
07 05 2014
21 04 2021
17 03 2021
09 06 2021
14 04 2021
10 03 2021
17 03 2021
24 03 2021
30 12 2020
05 05 2021
04 04 2018
03 03 2021
17 03 2021
07 04 2021
28 04 2021
10 03 2021
20 01 2021
07 04 2021
24 02 2021
03 03 2021
17 02 2021
14 04 2021
24 03 2021
23 06 2021
26 05 2021
17 03 2021
05 09 2018
07 04 2021
31 03 2021
14 04 2021
03 03 2021
07 04 2021
24 03 2021
13 01 2021
02 06 2021
07 04 2021
09 12 2020
13 01 2021
19 05 2021
24 03 2021
31 03 2021
10 03 2021

2009/47
2018/22
2021/18
2021/17
2021/04
2015/46
2021/01
2021/01
2021/14
2021/24
2021/14
2021/15
2014/19
2021/16
2021/11
2021/23
2021/15
2021/10
2021/11
2021/12
2020/53
2021/18
2018/14
2021/09
2021/11
2021/14
2021/17
2021/10
2021/03
2021/14
2021/08
2021/09
2021/07
2021/15
2021/12
2021/25
2021/21
2021/11
2018/36
2021/14
2021/13
2021/15
2021/09
2021/14
2021/12
2021/02
2021/22
2021/14
2020/50
2021/02
2021/20
2021/12
2021/13
2021/10

EP 1787024 B1
EP 1942939 B1
EP 1991303 B1
EP 2227399 B1
EP 2325066 B1
EP 2344507 B1
EP 2423120 B1
EP 2506840 B1
EP 2515980 B1
EP 2556671 B1
EP 2557520 B1
EP 2583023 B1
EP 2583586 B1
EP 2624785 B1
EP 2670432 B1
EP 2679560 B1
EP 2708844 B1
EP 2739390 B1
EP 2753888 B1
EP 2760800 B1
EP 2766434 B1
EP 2771068 B1
EP 2777096 B1
EP 2802335 B1
EP 2848868 B1
EP 2858825 B1
EP 2864765 B1
EP 2879430 B1
EP 2934124 B1
EP 2956993 B1
EP 2965015 B1
EP 2968155 B1
EP 2984459 B1
EP 3007739 B1
EP 3043154 B1
EP 3055360 B1
EP 3060200 B1
EP 3061338 B1
EP 3067025 B1
EP 3071791 B1
EP 3077297 B1
EP 3094479 B1
EP 3096711 B1
EP 3104814 B1
EP 3108009 B1
EP 3116605 B1
EP 3126038 B1
EP 3137470 B1
EP 3157444 B1
EP 3172704 B1
EP 3183242 B1
EP 3183584 B1
EP 3188856 B1
EP 3201151 B1

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

17 03 2021
16 06 2021
31 03 2021
23 12 2020
27 01 2021
31 03 2021
24 02 2021
24 03 2021
18 11 2020
19 05 2021
02 06 2021
31 03 2021
17 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
27 01 2021
24 03 2021
31 03 2021
10 03 2021
14 04 2021
07 04 2021
24 03 2021
28 04 2021
17 03 2021
28 04 2021
13 01 2021
07 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
03 03 2021
17 03 2021
10 03 2021
20 01 2021
25 11 2020
17 02 2021
13 01 2021
17 03 2021
10 03 2021
09 06 2021
24 03 2021
17 03 2021
02 10 2019
10 03 2021
28 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
17 02 2021
02 06 2021
07 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
17 02 2021
31 03 2021
10 03 2021
16 12 2020
24 02 2021
17 03 2021
16 12 2020
07 04 2021
10 03 2021
24 02 2021
17 03 2021
17 03 2021
14 04 2021
07 04 2021
24 03 2021
27 01 2021

11
2021/11
2021/24
2021/13
2020/52
2021/04
2021/13
2021/08
2021/12
2020/47
2021/20
2021/22
2021/13
2021/11
2021/10
2021/09
2021/04
2021/12
2021/13
2021/10
2021/15
2021/14
2021/12
2021/17
2021/11
2021/17
2021/02
2021/14
2021/13
2021/14
2021/09
2021/11
2021/10
2021/03
2020/48
2021/07
2021/02
2021/11
2021/10
2021/23
2021/12
2021/11
2019/40
2021/10
2021/17
2021/12
2021/13
2021/07
2021/22
2021/14
2021/12
2021/13
2021/07
2021/13
2021/10
2020/51
2021/08
2021/11
2020/51
2021/14
2021/10
2021/08
2021/11
2021/11
2021/15
2021/14
2021/12
2021/04

EP 3203949 B1
EP 3204845 B1
EP 3205707 B1
EP 3209120 B1
EP 3215132 B1
EP 3215977 B1
EP 3223805 B1
EP 3231689 B1
EP 3233489 B1
EP 3234391 B1
EP 3238976 B1
EP 3239118 B1
EP 3246194 B1
EP 3247571 B1
EP 3247651 B1
EP 3247963 B1
EP 3252954 B1
EP 3258797 B1
EP 3260562 B1
EP 3266342 B1
EP 3269721 B1
EP 3271538 B1
EP 3272184 B1
EP 3283508 B1
EP 3288741 B1
EP 3289880 B1
EP 3290565 B1
EP 3299442 B1
EP 3303172 B1
EP 3307520 B1
EP 3316692 B1
EP 3316867 B1
EP 3318647 B1
EP 3319425 B1
EP 3319597 B1
EP 3323427 B1
EP 3326331 B1
EP 3326648 B1
EP 3327237 B1
EP 3329736 B1
EP 3329909 B1
EP 3331260 B1
EP 3334760 B1
EP 3337812 B1
EP 3342972 B1
EP 3344053 B1
EP 3347277 B1
EP 3350195 B1
EP 3350489 B1
EP 3354273 B1
EP 3361073 B1
EP 3362094 B1
EP 3363969 B1
EP 3367800 B1
EP 3371506 B1
EP 3377146 B1
EP 3379152 B1
EP 3381805 B1
EP 3383204 B1
EP 3387388 B1
EP 3405495 B1
EP 3408367 B1
EP 3411520 B1
EP 3413700 B1
EP 3414075 B1
EP 3416675 B1
EP 3417825 B1

12
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
10 03 2021
19 05 2021
07 04 2021
03 03 2021
17 02 2021
03 03 2021
17 03 2021
31 03 2021
30 12 2020
07 04 2021
17 03 2021
23 12 2020
19 05 2021
24 03 2021
06 01 2021
24 03 2021
20 01 2021
24 03 2021
17 03 2021
14 04 2021
07 04 2021
28 04 2021
24 03 2021
17 03 2021
31 03 2021
10 03 2021
04 11 2020
21 04 2021
14 04 2021
03 03 2021
19 05 2021
20 01 2021
14 04 2021
13 01 2021
07 04 2021
10 03 2021
19 05 2021
09 06 2021
09 12 2020
21 04 2021
02 06 2021
07 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
07 04 2021
10 03 2021
02 12 2020
24 03 2021
10 03 2021
07 04 2021
03 03 2021
07 04 2021
24 03 2021
07 04 2021
27 01 2021
07 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
02 12 2020
21 04 2021
31 03 2021
24 03 2021
05 05 2021
07 04 2021
13 01 2021

2021/10
2021/20
2021/14
2021/09
2021/07
2021/09
2021/11
2021/13
2020/53
2021/14
2021/11
2020/52
2021/20
2021/12
2021/01
2021/12
2021/03
2021/12
2021/11
2021/15
2021/14
2021/17
2021/12
2021/11
2021/13
2021/10
2020/45
2021/16
2021/15
2021/09
2021/20
2021/03
2021/15
2021/02
2021/14
2021/10
2021/20
2021/23
2020/50
2021/16
2021/22
2021/14
2021/13
2021/14
2021/14
2021/11
2021/14
2021/10
2020/49
2021/12
2021/10
2021/14
2021/09
2021/14
2021/12
2021/14
2021/04
2021/14
2021/14
2021/14
2020/49
2021/16
2021/13
2021/12
2021/18
2021/14
2021/02

EP 3424146 B1
EP 3425717 B1
EP 3426860 B1
EP 3433344 B1
EP 3440329 B1
EP 3440932 B1
EP 3445217 B1
EP 3456460 B1
EP 3459942 B1
EP 3461528 B1
EP 3473113 B1
EP 3478068 B1
EP 3478620 B1
EP 3478633 B1
EP 3480263 B1
EP 3481370 B1
EP 3482869 B1
EP 3482930 B1
EP 3483047 B1
EP 3483972 B1
EP 3490722 B1
EP 3496739 B1
EP 3497294 B1
EP 3499198 B1
EP 3500724 B1
EP 3511499 B1
EP 3512457 B1
EP 3513245 B1
EP 3519074 B1
EP 3521281 B1
EP 3522282 B1
EP 3522806 B1
EP 3523811 B1
EP 3525918 B1
EP 3528149 B1
EP 3535610 B1
EP 3537407 B1
EP 3543019 B1
EP 3544660 B1
EP 3547851 B1
EP 3550999 B1
EP 3552983 B1
EP 3560924 B1
EP 3561166 B1
EP 3561899 B1
EP 3564267 B1
EP 3565912 B1
EP 3570969 B1
EP 3572206 B1
EP 3572690 B1
EP 3573392 B1
EP 3573744 B1
EP 3574451 B1
EP 3574721 B1
EP 3574796 B1
EP 3580130 B1
EP 3581457 B1
EP 3583039 B1
EP 3583157 B1
EP 3583283 B1
EP 3583739 B1
EP 3587182 B1
EP 3587420 B1
EP 3589522 B1
EP 3592159 B1
EP 3592993 B1
EP 3595582 B1

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

Nr 28/2021

07 04 2021
28 04 2021
26 05 2021
07 04 2021
10 03 2021
24 03 2021
14 04 2021
24 02 2021
31 03 2021
19 05 2021
21 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
19 05 2021
31 03 2021
17 02 2021
17 03 2021
07 04 2021
13 01 2021
10 03 2021
17 03 2021
17 03 2021
30 12 2020
07 04 2021
09 06 2021
31 03 2021
28 04 2021
09 06 2021
31 03 2021

2021/14
2021/17
2021/21
2021/14
2021/10
2021/12
2021/15
2021/08
2021/13
2021/20
2021/16
2021/14
2021/11
2021/20
2021/13
2021/07
2021/11
2021/14
2021/02
2021/10
2021/11
2021/11
2020/53
2021/14
2021/23
2021/13
2021/17
2021/23
2021/13

EP 3595761 B1
EP 3600926 B1
EP 3604668 B1
EP 3604724 B1
EP 3612679 B1
EP 3614396 B1
EP 3622139 B1
EP 3622224 B1
EP 3623391 B1
EP 3627585 B1
EP 3631294 B1
EP 3635207 B1
EP 3635860 B1
EP 3638060 B1
EP 3639092 B1
EP 3640156 B1
EP 3644519 B1
EP 3644682 B1
EP 3644805 B1
EP 3653276 B1
EP 3659480 B1
EP 3660398 B1
EP 3664670 B1
EP 3669008 B1
EP 3677484 B1
EP 3682956 B1
EP 3691571 B1
EP 3693646 B1
EP 3694954 B1

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

2205671
2205720
2205757
2205795
2205838
2206494
2206651
2206697
2207419
2207459
2207568
2211680
2211976
2212125
2212396
2212423
2212506
2212718
2213182
2213669
2214498
2214554
2214562
2214821
2215094
2215214
2215954
2216472
2216550
2217001
2217016

2019 10 14
2019 10 17
2019 10 29
2019 10 06
2019 10 07
2019 03 29
2019 10 19
2020 01 12
2019 10 30
2019 07 09
2019 11 14
2019 08 05
2019 10 24
2019 08 21
2019 11 07
2019 11 17
2019 10 09
2019 11 07
2019 11 16
2019 10 10
2019 11 05
2019 11 18
2019 11 04
2019 11 26
2019 11 14
2019 10 20
2019 04 17
2019 10 15
2020 02 08
2019 12 29
2019 07 18

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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 28/2021
(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)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2217437
2218624
2218673
2218854
2218920
2219166
2219451
2219475
2219742
2219814
2219830
2219831
2220162
2220283
2220294
2220297
2220729
2220910
2220949
2223888
2223898
2224279
2225289
2225337
2225746
2226272
2226421
2226658
2227213
2227221
2227326
2228589
2228590
2229358
2229366
2229367
2229505
2229938
2229956
2230212
2230350
2231158
2231307
2231413
2231464
2231591
2231639
2231909
2231910
2232010
2233010

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 01 28
2020 01 18
2020 01 20
2020 02 02
2020 02 03
2019 11 01
2019 11 21
2019 12 19
2019 12 12
2019 10 31
2019 10 30
2019 10 30
2019 12 15
2019 11 10
2019 11 26
2019 11 19
2019 11 13
2020 01 23
2020 02 03
2020 01 14
2020 02 01
2019 11 13
2019 12 16
2019 11 19
2019 10 01
2019 03 02
2020 01 26
2019 12 16
2019 11 26
2019 12 05
2019 11 27
2019 05 13
2019 05 13
2019 12 12
2019 12 08
2019 12 08
2019 12 17
2019 03 10
2019 09 13
2019 03 05
2019 03 18
2020 01 08
2019 12 18
2019 11 28
2019 12 08
2019 12 05
2019 12 12
2019 12 29
2019 11 25
2019 12 18
2020 01 28

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

OGŁOSZENIA
ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
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(T3) (68) 3211085
(54) KLADY WIRUSA TOWARZYSZĄCEGO ADENOWIRUSOM (AAV),
SEKWENCJE, WEKTORY JE ZAWIERAJĄCE, ORAZ ICH ZASTOSOWANIA
(21) 0693 (22) 2021 08 31
(71) The Trustees of The University of Pennsylvania, PHILADELPHIA (US)
(93) EU/1/20/1443 2021 03 31 ZOLGENSMA - ONASEMNOGEN
ABEPARWOWEK
(T3) (68) 2576547
(54) Podstawiona 5-fluoro-1H-pirazolopirydyna i jej zastosowanie
(21 0694 (22) 2021 09 06
(71) Adverio Pharma GmbH, LEVERKUSEN (DE)
(93) EU/1/21/1561 2021 07 20 VERQUVO -WERYCYGUAT
(T3) (68) 3143025
(54) Związki do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni
(21) 0695 (22) 2021 09 13
(71) F. Hoffmann-La Roche AG, BASEL (CH) PTC Therapeutics, Inc.,
SOUTH PLAINFIELD (US)
(93) EU/1/21/1531 2021 03 29 EVRYSDI - RYSDIPLAM
(T3) (68) 2852389
(54) KOMPOZYCJE ZAWIERAJĄCE KRÓTKO DZIAŁAJĄCE BENZODIAZEPINY
(21) 0696 (22) 2021 09 15
(71) PAION UK Limited , LONDYN (GB)
(93) EU/1/20/1505 2021 03 29 BYFAVO - REMIMAZOLAM
(T3) (68) 2170388
(54) Formulacje przeciwciał anty-CD20
(21) 0697 (22) 2021 09 14
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/21/1532 2021 03 29 KESIMPTA - OFATUMUMAB
(93) 67757 2021 02 01 KESIMPTA
(93) 67758 2021 02 01 KESIMPTA
(T3) (68) 2861595
(54) Podstawione związki tricykliczne jako inhibitory FGFR
(21) 0698 (22) 2021 09 16
(71) Incyte Holdings Corporation, WILMINGTON (US)
(93) EU/1/21/1535 2021 03 29 PEMAZYRE - PEMIGATYNIB
(T3) (68) 2736887
(54) MODULATORY TRANSPORTU JĄDROWEGO ZAWIERAJĄCE
UGRUPOWANIE HYDRAZYDU I ICH ZASTOSOWANIA
(21) 0699 (22) 2021 09 21
(71) Karyopharm Therapeutics, Inc., NEWTON (US)
(93) EU/1/21/1537 2021 03 29 NEXPOVIO - SELINEKSOR
(T3) (68) 2443246
(54) Kompozycje i sposoby do obniżania trójglicerydów bez podnoszenia poziomów LDL-C u pacjenta z jednoczesną terapią statyną
(21) 0700 (22) 2021 09 27
(71) Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited, DUBLIN (IE)
(93) EU/1/20/1524 2021 03 29 VAZKEPA - ETYLOEIKOZAPENTAENIAN
ZŁOŻONE WNIOSKI
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
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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.
(T3) (68) 2203462
(54) Proleki fosforamidanu nukleozydu
(21) 0312 (22) 2014 11 19
(71) Gilead Pharmasset LLC, FOSTER CITY (US)
(93) EU/1/13/894 2014 01 17 SOVALDI – SOFOSBUWIR
(98) 2021 07 26

Nr 28/2021

Nr 28/2021
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 171 do nr 72 190)
(Y1) (11) 72182
(41) 2020 12 28
(51) A01D 89/00 (2006.01)
(21) 128357
(22) 2019 06 19
(72) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL); JOŃSKI MACIEJ, Dąbrowa (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL)
(54) Wieszak worków mocowany na rębaku zawieszanym na ciągniku rolniczym
(Y1) (11) 72183
(41) 2021 01 25
(51) A47C 1/14 (2006.01)
A47C 4/26 (2006.01)
(21) 128425
(22) 2019 07 19
(72) ZAWIEŚNICKI PIOTR, Miastko (PL); KRUK STANISŁAW, Koczała (PL)
(73) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(54) Leżak z podnóżkiem
(Y1) (11) 72175
(41) 2018 07 30
(51) A47C 21/02 (2006.01)
A47G 9/04 (2006.01)
(21) 125978
(22) 2017 01 27
(72) MOSKAŁA JERZY, Sucha Beskidzka (PL)
(73) PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka (PL)
(54) Materac z prześcieradłem

(Y1) (11) 72174
(41) 2018 07 30
(51) A47G 9/04 (2006.01)
(21) 125977
(22) 2017 01 27
(72) MOSKAŁA JERZY, Sucha Beskidzka (PL)
(73) PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka (PL)
(54) Prześcieradło
(Y1) (11) 72189
(41) 2021 05 04
(51) B61B 3/02 (2006.01)
B61C 13/04 (2006.01)
B61B 13/02 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 128671
(22) 2019 10 29
(72) MACHULEC SEBASTIAN, Czerwionka-Leszczyny (PL);
SZYMICZEK KRZYSZTOF, Czerwionka-Leszczyny (PL); ŻYREK
LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Ciągnik zębatej kolejki szynowej podwieszonej
(Y1) (11) 72180
(41) 2020 12 14
(51) B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
(21) 128321
(22) 2019 06 03
(72) SMAGACZ RAFAŁ, Pogórska Wola (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój wkładki do opakowania
(Y1) (11) 72185
(41) 2021 03 22
(51) B65D 88/12 (2006.01)
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B60K 15/03 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
(21) 128567
(22) 2019 09 13
(72) MAJEWSKI MIROSŁAW, Radzymin (PL)
(73) JFC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpin (PL)
(54) Zbiornik dwupłaszczowy prostopadłościenny do magazynowania oleju napędowego
(Y1) (11) 72177
(41) 2020 08 24
(51) B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 128040
(22) 2019 02 18
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Pięciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
z koszami o kształcie prostopadłościanów
(Y1) (11) 72173
(41) 2021 06 28
(51) E03C 1/042 (2006.01)
(21) 128837
(22) 2019 12 24
(72) NENYCZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA, Zgierz (PL)
(54) Tuleja uniwersalna do baterii umożliwiająca szybki demontaż
baterii wodociągowej
(Y1) (11) 72178
(41) 2017 09 25
(51) E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(62) 416539
(21) 128058
(22) 2016 03 18
(72) PACZOS PIOTR, Poznań (PL); SMYCZYŃSKI MIKOŁAJ JAN,
Krotoszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z prostym środnikiem
(Y1) (11) 72184
(41) 2021 02 08
(51) E05G 1/06 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
(21) 128470
(22) 2019 08 07
(72) UCIŃSKI GABRIEL, Konstantynów Łódzki (PL); PAŁUSZYŃSKI
PAWEŁ, Łódź (PL); ZDZIECHOWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Ekranująca szafa skrytkowa z systemem do identyfikacji przechowywanych przedmiotów
(Y1) (11) 72190
(41) 2021 05 31
(51) E06B 9/40 (2006.01)
A47G 5/02 (2006.01)
A47H 1/13 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 128769
(22) 2019 11 29
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL); KOWALSKI PIOTR,
Sieradz (PL); BEDNAREK-KOWALSKA MARTYNA, Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, Sieradz (PL)
(54) Wspornik montażowy rolety
(Y1) (11) 72176
(41) 2019 03 11
(51) F04B 37/20 (2006.01)
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F04D 13/06 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
(21) 126556
(22) 2017 08 28
(72) SIERECKI MARCIN, Pleszew (PL)
(73) DOMER SIERECKI SPÓŁKA JAWNA, Pleszew (PL)
(54) Dmuchawa do nadmuchu powietrza, w szczególności do kotłów centralnego ogrzewania
(Y1) (11) 72179
(41) 2019 10 21
(51) F16B 5/06 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F16B 2/04 (2006.01)
(21) 128076
(22) 2019 03 01
(72) MAŁYSKA-MICHALCZUK KATARZYNA, Baranówka (PL)
(73) SW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranówka (PL)
(54) Złącze klinowe zwłaszcza do drewnianych płyt
(Y1) (11) 72188
(41) 2021 01 11
(51) F24S 10/40 (2018.01)
F24S 10/70 (2018.01)
F24S 40/10 (2018.01)
F24S 80/457 (2018.01)
(21) 128759
(22) 2019 11 27
(30) u201907490
2019 07 04
UA
(72) SHRAMKO SERHII IVANOVYCH, Lwów (UA)
(73) SHRAMKO SERHII IVANOVYCH, Lwów (UA)
(54) Kolektor słoneczny
(Y1) (11) 72171
(41) 2021 05 17
(51) F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 128696
(22) 2019 11 05
(72) FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL); ŁANDWIJT MARCIN,
Konstantynów Łódzki (PL); KNOPIK EWELINA, Górki (PL);
PIENIĄŻEK DOROTA, Górki (PL); KASPRZAK MAGDALENA,
Cyganka (PL); STĘPNIAK WIESŁAW, Zielonka (PL); HABAJ
WIESŁAW, Wołomin (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Sulejówek (PL);
BADUROWICZ PRZEMYSŁAW, Zielonka (PL); ŁUKA PIOTR,
Szczytno (PL); BUKOWIECKA DANUTA, Szczytno (PL);
HOROSZKIEWICZ JAROSŁAW, Szczytno (PL); GÓRSKI SEBASTIAN,
Świętajno (PL); WOJCIECHOWSKI MACIEJ, Szczytno (PL); ŁĘŻAK
KRZYSZTOF, Łódź (PL); GRABOWSKA GRAŻYNA, Łódź (PL);
BŁASZCZYK JOANNA, Łódź (PL); STRUSZCZYK MARCIN H.,
Ruda Bugaj (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO
MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL); WOJSKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL); WYŻSZA
SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE, Szczytno (PL); CENTRALNY
INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa (PL)
(54) Wielofunkcyjna kamizelka balistyczna skrytego noszenia
(Y1) (11) 72172
(41) 2021 06 14
(51) F41H 5/04 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 128777
(22) 2019 12 09
(72) CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); KOSIŃSKA BARBARA,
Łódź (PL); KACZMARCZYK AGNIESZKA, Zgierz (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL)
(54) Wkład ochronny przeciwuderzeniowy
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(Y1) (11) 72186
(41) 2021 03 22
(51) G01M 15/00 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
G01M 15/04 (2006.01)
G01M 15/05 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
B60R 16/00 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
(21) 128577
(22) 2019 09 20
(72) KARCZEWSKI MIROSŁAW, Wyględy (PL); TRAWIŃSKI
GRZEGORZ, Mińsk Mazowiecki (PL); SZCZĘCH LESZEK,
Borzęcin Mały (PL); POLAK FILIP, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów
napędowych współczesnych wozów bojowych
(Y1) (11) 72187
(41) 2021 04 06
(51) G07C 15/00 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
A63F 3/00 (2006.01)
G07F 17/32 (2006.01)
A63F 13/00 (2014.01)
(21) 128582
(22) 2019 09 25
(72) MATUSZAK PIOTR, Toruń (PL)
(73) GLOBEDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Urządzenie do generowania kodów promocyjnych w grach
terenowych wspomaganych aplikacjami mobilnymi
(Y1) (11) 72181
(41) 2020 12 28
(51) G09F 3/10 (2006.01)
G09F 23/00 (2006.01)
B65D 83/06 (2006.01)
A01C 7/02 (2006.01)
(21) 128346
(22) 2019 06 14
(72) ZAJĄC DARIUSZ, Radzionków (PL)
(73) CRUX SPÓŁKA JAWNA D. ZAJĄC, P. WOLNY, Katowice (PL)
(54) Nośnik reklamy

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01C 7/02 (2006.01)
A01D 89/00 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
A47C 1/14 (2006.01)
A47C 4/26 (2006.01)
A47C 21/02 (2006.01)
A47G 9/04 (2006.01)
A47G 9/04 (2006.01)
A47G 5/02 (2006.01)
A47H 1/13 (2006.01)
A63F 3/08 (2006.01)
A63F 3/00 (2006.01)
A63F 13/00 (2014.01)
B60K 15/03 (2006.01)

72181*
72182
72184*
72183
72183*
72175
72175*
72174
72190*
72190*
72187*
72187*
72187*
72185*

B60R 16/00 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B61B 13/02 (2006.01)
B61C 13/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
B65D 83/06 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)

72186*
72189
72189*
72189*
72180
72180*
72185
72185*
72181*
72177
72177*
72177*
72173
72178

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

E04C 3/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E05G 1/06 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
F04B 37/20 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
F16B 5/06 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/20 (2006.01)
F16B 2/04 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)

72178*
72178*
72178*
72178*
72184
72190
72190*
72190*
72189*
72186*
72176
72176*
72176*
72176*
72179
72179*
72179*
72179*
72176*

F24S 10/40 (2018.01)
F24S 10/70 (2018.01)
F24S 40/10 (2018.01)
F24S 80/457 (2018.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
G01M 15/04 (2006.01)
G01M 15/05 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
G06K 7/00 (2006.01)
G07C 15/00 (2006.01)
G07F 17/32 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
G09F 23/00 (2006.01)

72188
72188*
72188*
72188*
72171
72171*
72172
72172*
72172*
72186
72186*
72186*
72186*
72186*
72184*
72187
72187*
72181
72181*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72171
72172
72173
72174
72175
72176
72177
72178
72179
72180

F41H 1/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
A47G 9/04 (2006.01)
A47C 21/02 (2006.01)
F04B 37/20 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
F16B 5/06 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)

72181
72182
72183
72184
72185
72186
72187
72188
72189
72190

G09F 3/10 (2006.01)
A01D 89/00 (2006.01)
A47C 1/14 (2006.01)
E05G 1/06 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
G07C 15/00 (2006.01)
F24S 10/40 (2018.01)
B61B 3/02 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
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Nr 28/2021

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 27 382 do nr 27 396)

(51) 19-08
(11) 27384
(22) 2021 06 14
(21) 29836
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55)

(51) 02-01
(11) 27382
(22) 2021 07 01
(21) 29889
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Majtki damskie
(55)

(51) 02-01
(11) 27383
(22) 2021 07 01
(21) 29890
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Majtki damskie
(55)

(51) 32-00
(11) 27385
(22) 2021 06 24
(21) 29862
(73) KYACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(72) MATRACKA KAROLINA
(54) Jednostka pływająca
(55)

(51) 02-01
(11) 27386
(22) 2021 07 01
(21) 29887
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
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(54) Majtki damskie
(55)

(54) Herb
(55)

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

23-06
(11) 27387
(22) 2021 06 24
PAWŁOWSKI MAREK, Świnice Warckie (PL)
PAWŁOWSKI MAREK
Szczotka prysznicowa

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

19-08
(11) 27388
(22) 2021 05 28
(21) 29805
HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
CABAK TAMARA
Etykieta herbatki funkcjonalnej

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

11-03
(11) 27389
(22) 2021 02 25
ZAWADZKI MAREK ŚWIĘTOPEŁK, Warszawa (PL)
ZAWADZKI MAREK ŚWIĘTOPEŁK
Order

(51) 11-05
(11) 27390
(22) 2021 02 25
(73) ZAWADZKI MAREK ŚWIĘTOPEŁK, Warszawa (PL)
(72) ZAWADZKI MAREK ŚWIĘTOPEŁK
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(21) 29731

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

09-01
(11) 27391
(22) 2021 06 07
DUDEK DOROTA, Częstochowa (PL)
DUDEK DOROTA
Butelka

(21) 29815

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

07-02
(11) 27392
(22) 2021 02 23
ROGALA KRZYSZTOF, Międzyrzecz (PL)
ROGALA KRZYSZTOF
PALENISKO

(21) 29410

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

32-00
(11) 27393
(22) 2021 07 02
TELIHA DIANA, Warszawa (PL)
TELIHA DIANA
Logo

(21) 29904

(21) 29430

(21) 29429

20
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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07-02
(11) 27394
(22) 2021 02 23
ROGALA KRZYSZTOF, Międzyrzecz (PL)
ROGALA KRZYSZTOF
Palenisko

(21) 29408

(51) 25-01
(11) 27395
(22) 2021 05 28
(21) 29806
(73) IWANISZEWSKI LESZEK, BAGROWSKI STANISŁAW MASZYNY
S.C. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE SPÓŁKA CYWILNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(72) BAGROWSKI STANISŁAW
(54) Słupek do siatki leśnej
(55)

Nr 28/2021

(51) 24-01
(11) 27396
(22) 2021 05 31
(21) 29798
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) DOBROWOLSKA MAŁGORZATA, GZIK MAREK, WODARSKI
PIOTR, JĘDRASIAK KAROL, NAWRAT ALEKSANDER, SZABO
STANISLAW, VAJDOVA IVETA, LABUS AGNIESZKA, MARSZOWSKI
ADAM, PALKA DOROTA
(54) Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów
i badań ilościowych
(55)

Nr 28/2021
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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 343 076 do nr 343 400)
(111) 343076
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) INVEST ARTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EK eurokontakt.agencja pośrednictwa pracy
(540)

(210) 524499

(540) F FRUMAX EUROPEAN TIMBER SOLUTIONS
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 19 Deski podłogowe, Deski podłogowe drewniane, Listwy niemetalowe, Parkiety.
(111) 343078
(220) 2021 02 11
(210) 524527
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) ASROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS ROOM
(540)

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu.
(111) 343077
(220) 2021 02 10
(151) 2021 06 25
(441) 2021 03 08
(732) PALEWSKI JAROSŁAW FRUMAX, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 524511
(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
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(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich],
Pokazy handlowe [dla osób trzecich], Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradztwa biznesowego, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 42 Usługi w zakresie doradztwa technologicznego, Doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, Doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Audyt energetyczny,
Doradztwo w zakresie oszczędności energii.

(111) 343079
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) BETTERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) donateo
(540)

(210) 524652

(111) 343080
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) BETTERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) donateo MOC DOBRYCH GESTÓW
(540)

(510), (511) 35 Reklama, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego on-line oraz sklepów hurtowych on-line obejmujące: grzejniki elektryczne, grzejniki
elektryczne na podczerwień, grzejniki hybrydowe wykorzystujące
technologię ogrzewania na podczerwień oraz ogrzewania konwekcyjnego, lampowe promienniki podczerwieni, panele grzewcze
na podczerwień, panele grzewcze hybrydowe wykorzystujące technologię ogrzewania na podczerwień oraz ogrzewania konwekcyjnego, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia do sterowania
ogrzewaniem podłogowym, regulatory termiczne [termostaty],
oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia do monitorowania
zużycia energii elektrycznej, rekuperatory ciepłej wody, nawilżacze
powietrza, klimatyzatory, lampy LED, biokominki, maty grzewcze, folie grzewcze, wentylatory.

(111) 343083
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) MAJ MAŁGORZATA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambarillo
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, żółty, grafitowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36
Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
(210) 524654

Nr 28/2021

(210) 524671

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.08, 27.05.04, 27.05.01, 29.01.15, 27.03.01
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież, Odzież dla chłopców, Odzież
dla małych dzieci, Odzież dziewczęca, Odzież niemowlęca.

(111) 343081
(220) 2021 02 15
(210) 524666
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ENERZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chotomów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GROSMANN
(510), (511) 9 Regulatory termiczne [termostaty], 11 Grzejniki elektryczne, Grzejniki elektryczne na podczerwień, Grzejniki hybrydowe wykorzystujące technologię ogrzewania na podczerwień oraz
ogrzewania konwekcyjnego, Lampowe promienniki podczerwieni,
Panele grzewcze na podczerwień, Panele grzewcze hybrydowe wykorzystujące technologię ogrzewania na podczerwień oraz ogrzewanie konwekcyjne, Biokominki, Maty grzewcze, Folie grzewcze, Wentylatory.

(111) 343084
(220) 2021 02 15
(210) 524674
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) GACH GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOSTEM
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Oprogramowanie
do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie edukacyjne prezentujące instrukcje do gier, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Programy
komputerowe do celów edukacji, Roboty edukacyjne, Środki edukacyjne do pobrania, Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne],
Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe dla
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 16 Drukowane materiały
edukacyjne, Ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych,
Książki edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Modele anatomiczne do celów instruktażowych i edukacyjnych, Modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, Podręczniki edukacyjne,
Publikacje edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe materiały dydaktyczne, Próbki biologiczne do mikroskopów
[materiał dydaktyczny], 28 Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki edukacyjne, Elektroniczne urządzenia do gier
edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
Edukacyjne gry elektroniczne.

(111) 343082
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ENERZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chotomów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERZON

(111) 343085
(220) 2021 02 16
(210) 524719
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) KOMARNICKA SARA, Wróblowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SK BEST SELER
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie warzyw.

(591) pomarańczowy, czerwony, żółty, grafitowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36 Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, Crowdfunding.

(210) 524667
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(111) 343086
(220) 2021 02 16
(210) 524722
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) NG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVESEA APARTMENTS REWAL
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 02.09.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie, Rezerwacja miejsc noclegowych,
Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Usługi w zakresie kwater wczasowych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Pensjonaty, domy
gościnne, Usługi pensjonatów, Usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach
i mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego.
(111) 343087
(220) 2021 02 16
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PAJĄK BARTŁOMIEJ HEY MEDIA, Groń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEY. MEDIA
(540)

(210) 524725

(591) niebieski, fioletowy, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.01.03, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promocja [reklama] podróży, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa,
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing,
Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama
na billboardach elektronicznych, 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 poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 42 Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-),
Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Projekto-
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wanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie logo na koszulki
z krótkim rękawem, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości
firm.

(111) 343088
(220) 2021 02 16
(210) 524757
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zrobbadanie.pl
(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 16.01.06, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne.
(111) 343089
(220) 2021 02 18
(210) 524830
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENBASKI
(510), (511) 29 Kabanosy wegetariańskie, Wędliny wegetariańskie,
Substytuty mięsa, Roślinne substytuty mięsa, Kiełbaski wegetariańskie, Pasztet warzywny, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Substytuty drobiu, Przekąski na bazie orzechów,
Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie warzyw, Przystawki na bazie warzyw, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Hummus, Tofu, Burgery sojowe, Burgery warzywne, Gotowe
produkty z warzyw, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, Substytuty mięsa na bazie
warzyw, Warzywa mrożone, Krojone warzywa rosołowe, Koncentraty zup, Kostki bulionowe, Mieszanki do zup, Pasty do zup, Wywar,
bulion, Wywar z warzyw, Zupy, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Tłuszcze jadalne, Mieszanka olejów [do celów spożywczych],
Oleje jadalne, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie sera, Mięso i wyroby mięsne, Mięso gotowe do spożycia, Mięso gotowane,
Mięsa wędzone, Suszone mięso, Mięso mrożone, Mięso liofilizowane,
Mięso mielone, Przekąski mięsne, Szynka, Kabanosy, Surowe kiełbasy, Parówki, Wędliny.
(111) 343090
(220) 2020 12 07
(210) 521854
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 08
(732) RZEPNIEWSKA MAŁGORZATA, KLECZKOWSKA MARTYNA
WARSAW NIGHT APARTMENTS SPÓŁKA CYWILNA, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW NIGHT APARTMENTS
(540)

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, 43 hotele, hostele,
pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 343091
(220) 2020 12 07
(210) 521864
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAN RUCHNIEWICZ
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy, książki, 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki w czekoladzie, pierniki
w glazurze, pierniki oblewane, pierniki nadziewane, ciastka, ciastka
oblewane, herbatniki, herbatniki oblewane, wafle, wafle przekładane, wafle w czekoladzie, wafle oblewane, 35 usługi sprzedaży
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detalicznej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie
miejsc i umieszczanie ogłoszeń i reklam, 41 organizowanie konkursów, loterii, spektakli, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi
muzealne, prowadzenie parków rozrywki, 43 kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, cukiernie.

(111) 343092
(220) 2020 12 07
(210) 521873
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HERRMANN THOMAS
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy, książki, 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki w czekoladzie, pierniki
w glazurze, pierniki oblewane, pierniki nadziewane, ciastka, ciastka
oblewane, herbatniki, herbatniki oblewane, wafle, wafle przekładane, wafle w czekoladzie, wafle oblewane, 35 usługi sprzedaży
detalicznej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie
miejsc i umieszczanie ogłoszeń i reklam, 41 organizowanie konkursów, loterii, spektakli, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi
muzealne, prowadzenie parków rozrywki, 43 kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, cukiernie.
(111) 343093
(220) 2020 12 10
(210) 522014
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) MULTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MULTILOG
(510), (511) 35 reklama związana z transportem i dostawą, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zarządzanie flotą
transportową [dla osób trzecich], zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 39 spedycja, spedycja towarów, spedycja
ładunków, spedycja towarów drogą lądową, logistyka transportu,
transport, transport lądowy, transport kontenerów, transport samochodowy, transport cysternami, transport pojazdów, transport
helikopterowy, transport bagażu, transport bagażowy, transport
pasażerski, transport strzeżony, transport paczek, transport dokumentów, transport pieniędzy, transport drogowy, transport lotniczy,
transport powietrzny, transport wodny, transport towarów, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu,
usługi transportowe, transport pojazdów mechanicznych, strzeżony
transport towarów, transport wyposażenia domu, nocny transport
paczek, transport drogowy farmaceutyków, transport drogą kurierską, transport materiałów budowlanych, organizowanie transportu
towarów, usługi transportu żywności, wypożyczanie środków transportu, usługi transportu pojazdami, wynajem pojazdów transportowych, usługi pośrednictwa transportowego, transport i dostawy
towarów, transport i składowanie towarów, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, strzeżony transport przedmiotów
wartościowych, pakowanie artykułów do transportu, organizowanie transportu i podróży, pakowanie towarów podczas transportu,
magazynowanie ładunku przed transportem, odbiór, transport i dostawa towarów, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie transportu, organizowanie
wynajmu wszelkich środków transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi rezerwacji w zakresie transportu,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu towarów, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane
z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, usługi doradztwa
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu], skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat transportu

Nr 28/2021

samochodowego, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem modułów i pojemników, do magazynowania
i transportu, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów,
paczek i listów, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację online, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, usługi
transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą
morską, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informacji
dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku
drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu,
usługi przewoźnika, usługi przewozu ładunków, usługi przewozowe
towarów, przechowywanie ładunku przed przewozem, przewożenie
i dostarczanie towarów, usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, składowanie, składowanie ładunków, składowanie towarów,
transport i składowanie, magazynowanie i składowanie, pakowanie
i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie towarów w transporcie, składowanie towarów w magazynach,
składowanie kontenerów i ładunków, usługi pośrednictwa związane
ze składowaniem, składowanie towarów przed i po transporcie, magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi związane z magazynowaniem towarów, przeładunek kontenerów, usługi
przeładunkowe, składowanie niebezpiecznych materiałów, usługi
transportu niebezpiecznych odpadów, wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, składowanie kontenerów, pakowanie towarów
do kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania.

(111) 343094
(220) 2020 12 10
(210) 522024
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) MULTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTILOG
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.02
(510), (511) 35 reklama związana z transportem i dostawą, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zarządzanie flotą
transportową [dla osób trzecich], zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 39 spedycja, spedycja towarów, spedycja
ładunków, spedycja towarów drogą lądową, logistyka transportu,
transport, transport lądowy, transport kontenerów, transport samochodowy, transport cysternami, transport pojazdów, transport
helikopterowy, transport bagażu, transport bagażowy, transport
pasażerski, transport strzeżony, transport paczek, transport dokumentów, transport pieniędzy, transport drogowy, transport lotniczy,
transport powietrzny, transport wodny, transport towarów, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu,
usługi transportowe, transport pojazdów mechanicznych, strzeżony
transport towarów, transport wyposażenia domu, nocny transport
paczek, transport drogowy farmaceutyków, transport drogą kurierską, transport materiałów budowlanych, organizowanie transportu
towarów, usługi transportu żywności, wypożyczanie środków transportu, usługi transportu pojazdami, wynajem pojazdów transportowych, usługi pośrednictwa transportowego, transport i dostawy
towarów, transport i składowanie towarów, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, strzeżony transport przedmiotów
wartościowych, pakowanie artykułów do transportu, organizowanie transportu i podróży, pakowanie towarów podczas transportu,
magazynowanie ładunku przed transportem, odbiór, transport i do-
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stawa towarów, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie transportu, organizowanie
wynajmu wszelkich środków transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi rezerwacji w zakresie transportu,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu towarów, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane
z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, usługi doradztwa
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu], skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat transportu
samochodowego, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem modułów i pojemników, do magazynowania
i transportu, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów,
paczek i listów, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację online, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, usługi
transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą
morską, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informacji
dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku
drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu,
usługi przewoźnika, usługi przewozu ładunków, usługi przewozowe
towarów, przechowywanie ładunku przed przewozem, przewożenie
i dostarczanie towarów, usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, składowanie, składowanie ładunków, składowanie towarów,
transport i składowanie, magazynowanie i składowanie, pakowanie
i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie towarów w transporcie, składowanie towarów w magazynach,
składowanie kontenerów i ładunków, usługi pośrednictwa związane
ze składowaniem, składowanie towarów przed i po transporcie, magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi związane z magazynowaniem towarów, przeładunek kontenerów, usługi
przeładunkowe, składowanie niebezpiecznych materiałów, usługi
transportu niebezpiecznych odpadów, wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, składowanie kontenerów, pakowanie towarów
do kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania.

(111) 343095
(220) 2020 12 10
(210) 522046
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) PHAN THANH THUY, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEPHANI HOME & DECORATION
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 26.01.16, 26.11.02, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biurowe artykuły
papiernicze, notesy [artykuły papiernicze], artykuły papiernicze
na przyjęcia (serwetki ozdobne na stół), 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne, pojemniki, serwisy [zastawy stołowe], 24 tekstylia,
tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych.
(111) 343096
(151) 2021 06 07

(220) 2020 12 10
(441) 2021 02 15

(210) 522060
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(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCIEBUSKA 11
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.25, 06.07.05, 05.01.06, 07.01.08,
12.01.10
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i i reklam również w sieci
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni
użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich,
usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
(111) 343097
(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 ARANŻACJE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01

(210) 522072
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(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) 343098
(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-izolacje.pl
(540)

(210) 522073

(591) czarny, srebrny, brązowy, pomarańczowy
(531) 07.15.20, 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
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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) 343099
(220) 2020 12 10
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) CHEMIKALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekobran GOLD EKOGROSZEK
(540)

(210) 522096

(591) pomarańczowy, czarny, biały, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 03.01.16, 03.01.04
(510), (511) 4 węgiel, węgiel mineralny, węgiel drzewny [paliwo], brykiety, brykiety drzewne, podpałki, granulki drzewne do ogrzewania
[paliwo], granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin
do użytku jako paliwo, koks, paliwa kopalne, pył węglowy [paliwo],
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, usługi w zakresie promocji towarów, marketing,
reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 39 transport towarów,
składowanie, pakowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie towarów.
(111) 343100
(220) 2020 12 19
(210) 522414
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 01
(732) OBERIBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oberiba
(540)

wszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające nabywcy oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, prowadzenie sklepów internetowych z towarami z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, 44 Usługi
w zakresie tępienia robactwa, owadów, szkodników.

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 owoce świeże, świeże owoce i warzywa, świeże owoce organiczne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, surowe produkty leśne,
surowe produkty ogrodnicze, surowe produkty rolne, 32 napoje
orzeźwiające, soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handel-zarządzanie w zakresie zamówień,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności
lub napojów, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów spożywczych, owoców, warzyw, bakalii,
produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych, soków, przetworów spożywczych, sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach stacjonarnych
oraz poprzez prowadzenie sklepów internetowych: artykułów spożywczych, owoców, warzyw, przetworów owocowo-warzywnych,
soków, napojów, sałatek., reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, bary sałatkowe, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnia, kontraktowe
usługi w zakresie żywności, 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 i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, usługi barów i restauracji, usługi barów z sokami, usługi kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność.

(111) 343102
(220) 2020 12 22
(210) 522495
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREKS ANETA JANECKA,
MAREK JANECKI SPÓŁKA JAWNA, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK’S
(540)

(111) 343101
(220) 2020 12 18
(210) 522423
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY ŚLIMAK
(540)

(591) czerwony, brązowy
(531) 03.11.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Środki do tępienia i odstraszania owadów, środki bakteriobójcze, środki do tępienia larw, środki do tępienia i odstraszania
szkodników, środki do tępienia pasożytów, pestycydy, środki przeciw
robactwu, trucizny, 35 Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, rozpo-

(591) szary, biały, czarny
(531) 26.11.99, 27.05.01, 26.04.16, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, chemia samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi.
(111) 343103
(220) 2020 12 23
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC
(540)

(210) 522540

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny, ścierki
do osuszania, tekstylne materiały do filtrowania.
(111) 343104
(220) 2020 12 23
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18

(210) 522543
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(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny, ścierki
do osuszania, tekstylne materiały do filtrowania.

(111) 343105
(220) 2020 12 24
(210) 522562
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREKS ANETA JANECKA,
MAREK JANECKI SPÓŁKA JAWNA, Modlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q COOLANT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, chemia samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi.
(111) 343106
(220) 2020 12 29
(210) 522701
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) GNIADEK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mazovia Cargo Express
(510), (511) 39 transport, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów,
informacja o magazynowaniu, konfekcjonowanie towarów, magazynowanie, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie
paczek, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, organizowanie składowania towarów, pakowanie, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów na zamówienie
i według specyfikacji osób trzecich, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie towarów, pakowanie towarów do przeprowadzki,
pakowanie towarów podczas transportu, pakowanie towaru, przechowywanie ładunku, przechowywanie ładunku przed przewozem,
składowanie i dostarczanie towarów, składowanie towarów, towary
(składowanie-), transport i składowanie, transport i składowanie
towarów, tymczasowe przechowywanie dostaw, usługi dystrybucji ładunków na paletach, usługi doradcze w zakresie pakowania
towarów, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów,
usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi magazynowe, usługi
przechowywania paczek, usługi składowania towarów, usługi w zakresie pakowania palet, dostawa towarów, dystrybucja [transport]
towarów drogą powietrzną, dystrybucja [transport] towarów drogą
morską, odbiór, transport i dostawa towarów, organizowanie wysyłki
towarów, transport powietrzny cennych przedmiotów, usługi agencji spedycyjnych, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne,
usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją
i drogą morską, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów, wysyłka towarów, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwowanie transportu powietrznego, udzielanie informacji
dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji dotyczących
transportu lotniczego, udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, udzielanie porad związanych
z usługami spedycyjnymi, usługi agencji transportowej w zakresie
organizowania transportu towarów, usługi agencyjne w zakresie
organizowania transportu towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi pośrednictwa transportowego, usługi rezerwacji w zakresie transportu powietrznego, dostarczanie paczek, odbieranie i dostarczanie paczek
i towarów, lotnicze usługi kurierskie, dostarczanie poczty i usługi
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kurierskie, usługi kurierskie, usługi kurierskie dotyczące towarów,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie transportowania
ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], powietrzny (transport-), transport
powietrzny.

(111) 343107
(220) 2020 12 31
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 08
(732) CIEKOT PAULINA SOLANO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYSNE.PL polski producent oświetlenia
(540)

(210) 522757

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 13.01.06, 13.01.12, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy żarowe, elementy odciążnikowe do lamp wiszących,
elementy oświetleniowe, fluorescencyjne elektryczne elementy
oświetleniowe do wnętrz, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, halogenowe oprawy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe,
lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy biurkowe, lampy do bezpiecznego oświetlenia, lampy do celów oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, lampy gazowe,
lampy halogenowe, lampy (klosze kuliste do-), lampy LED, lampy łukowe, lampy (obudowy do-), lampy oświetleniowe, lampy podłogowe,
lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy ścienne, lampy
stojące, lampy stołowe, lampy (szkła do-), lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy w formie świeczki, lampy wiszące, listwy świetlne,
luminescencyjne (lampy-) oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe, osłony
do lamp, osprzęt do oświetlenia, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie
dekoracyjne, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie sufitowe,
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetleniowa lampa gazowana, oświetleniowe oprawy, ozdobne oświetlenie na gaz, ozdobne
zestawy oświetleniowe, ozdoby choinkowe [lampy], ozdoby świetlne na drzewka bożonarodzeniowe [światełka elektryczne], podstawy lamp, przenośne lampy [oświetleniowe], reflektory do lamp, reflektory oświetleniowe, stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki
do lamp, sufitowe lampy wiszące, światła punktowe do oświetlenia
domowego, światła sufitowe, świece elektryczne, świece LED, świetlówki, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, szkło oświetleniowe, sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], sznury lampek,
uchwyty lamp, urządzenia oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, wyposażenie oświetleniowe, żarówki i akcesoria do nich,
żyrandole, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, publikowanie materiałów reklamowych, reklama i usługi
reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-
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line, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad
konsumenckich dotyczących produktów, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie zamówień on-line,
zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 42
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, badanie jakości
produktów, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, kontrola jakości towarów i usług, ocena jakości produktów, ocena opracowywania produktu, opracowywanie produktów dla osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie nowych produktów, projektowanie produktu [wzornictwo],
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie bezpieczeństwa
produktów konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących
wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania produktów, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania na zamówienie, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi
w zakresie projektowania produktów, wzornictwo i opracowywanie
produktów, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.

(111) 343108
(220) 2021 01 04
(210) 522877
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) MUÑOZ MONTOYA ANGELA MARIA, Medellin (CO)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEXY BOY
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 ubrania, bielizna, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 343109
(220) 2021 01 08
(210) 522936
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 15
(732) WILK KAROLINA, Gościęcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #szczesciejestproste Karolina Wilk
(510), (511) 16 teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], notatniki, notatniki ilustrowane, tablice na notatki, etui
do notatników, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
notatniki [notesy], materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
materiały drukowane, prace malarskie i kaligraficzne, figurki z papieru,
figurki wykonane z papieru, książki, rękopisy książek, książki kucharskie, książki edukacyjne, książki upominkowe, książki z opowiadaniami, książki z rozkładanymi obrazkami, plakaty z papieru, plakaty wykonane z papieru, 25 odzież dziana, odzież futrzana, swetry [odzież],
topy [odzież], poszetki [odzież], odzież dziecięca, odzież niemowlęca,
odzież męska, chusty [odzież], szorty [odzież], odzież wieczorowa,
kombinezony [odzież], odzież nieprzemakalna, kurtki [odzież], futra [odzież], body [odzież], sztormiaki [odzież], odzież modelująca,
odzież przeciwdeszczowa, odzież skórzana, odzież codzienna, odzież
rekreacyjna, odzież dżinsowa, szaliki [odzież], odzież damska, odzież
jedwabna, odzież dziewczęca, odzież lniana, odzież wełniana, odzież
tkana, galowa odzież wieczorowa, odzież do biegania, rękawiczki jako
odzież, pikowane kurtki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, czapeczki
na przyjęcia [odzież], odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież z lateksu, odzież ze skóry, komplety do biegania [odzież], daszki [odzież],
opaski na głowę [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
wstawki do bielizny [części odzieży], wstawki do rajstop [części odzie-
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ży], wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], odzież wierzchnia
dla mężczyzn, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla chłopców, narzutki na ramiona
[odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), odzież męska, damska i dziecięca, 41 udostępnianie treści audio online nie do pobrania, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie online recenzji książek,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie komiksów online,
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie powieści graficznych
online, nie do pobrania, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści
graficznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie
gier komputerowych.

(111) 343110
(220) 2021 01 11
(210) 523000
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 08
(732) ZEH-WALIGÓRA SYLWIA PIESKOLANDIA-CENTRUM
SZKOLENIA PSÓW, Henrykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pieskolandia Centrum Szkolenia Psów
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 02.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych,
szkolenie w zakresie zarządzania przechowalniami dla psów, szkolenia dla osób niewidomych w zakresie korzystania z psów przewodników, szkolenie w obchodzeniu się z psami, tresura zwierząt, wystawy
zwierząt i tresura zwierząt, publikowanie materiałów drukowanych
dotyczących zwierząt domowych, wystawy zwierząt, organizowanie
imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, nauka tresury
zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt, nauczanie pielęgnacji
zwierząt domowych, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych, świadczenie usług w zakresie
ćwiczeń dla zwierząt, nauka opieki nad zwierzętami domowymi,
43 hotele dla zwierząt, pensjonaty dla zwierząt, pomieszczenia dla
zwierząt, hotele dla zwierząt domowych, usługi hoteli dla zwierząt
domowych, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, 44
hodowle psów, hodowla psów, usługi w zakresie pielęgnacji psów,
pielęgnacja urody zwierząt, kliniki dla zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, usługi kosmetyczne dla zwierząt, higiena i pielęgnacja urody
zwierząt, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], opieka nad zwierzętami, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, 45 usługi wyprowadzania psów, znakowanie identyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa, usługi ochrony zwierząt, pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, usługi w zakresie adopcji zwierząt, opieka
nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela].
(111) 343111
(220) 2021 01 11
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) LEHWARK BARBARA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BY YOUR SIDE
(510), (511) 25 odzież.

(210) 523022
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(111) 343112
(220) 2021 01 13
(151) 2021 06 22
(441) 2021 02 22
(732) ZANDECKA SYLWIA LAVANIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lavania
(510), (511) 25 odzież.

(210) 523077

(111) 343113
(220) 2021 01 13
(210) 523107
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) JARNOT MARZENA MM GROUP, Poręba Wielka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADY TORCIK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta domowe, torty, ciastka.
(111) 343114
(220) 2021 01 14
(210) 523151
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) CAPITAL CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Systemy Fotowoltaiczne Energia Capital
(540)

(591) czarny, granatowy, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.02, 26.04.09, 26.03.01, 07.03.11,
07.03.25
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, przenośne panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki dla akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 pompy ciepła, pompy ciepła
do przetwarzania energii, 39 magazynowanie energii elektrycznej,
dostarczanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej,
dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów.
(111) 343115
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) KLOSKA DAMIAN, Człuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PsiaLinka
(540)

(210) 523172

(531) 03.01.08, 18.02.18, 27.05.01
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, smycze dla
zwierząt, worki do karmienia zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, torebki na biodra [nerki], torebki-worki, pasy do auta dla zwierząt, szelki dla zwierząt, plecaki, torby, 20 budki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, dystrybutory woreczków na odchody
zwierzęce, poduszki dla zwierząt, kojce.
(111) 343116
(151) 2021 06 15

(220) 2021 01 15
(441) 2021 03 01

(210) 523194

Nr 28/2021

(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBU MED
(540)

(591) niebieski, brązowy, żółty, beżowy, biały, różowy, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.12, 26.11.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi
reklamowe, usługi marketingowe i doradztwo biznesowe, wszystkie
uprzednio wskazane usługi świadczone w sektorze opieki zdrowotnej,
sektorze farmaceutycznym i sektorze life sciences, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie] świadczone w sektorze opieki zdrowotnej,
sektorze farmaceutycznym i sektorze life sciences, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz związane z nimi badania i projektowanie,
przemysłowe analizy i analizy badawcze, wzornictwo przemysłowe,
opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie platform
oprogramowania, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie jako
usługa [SaaS], hosting platform w Internecie, platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów,
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, wszystkie uprzednio wskazane usługi świadczone w sektorze opieki zdrowotnej, sektorze farmaceutycznym i sektorze life sciences.
(111) 343117
(220) 2021 01 15
(210) 523216
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) MARCINKIEWICZ, SZYNKORA, KUJAWSKI MSU PUBLISHING
SPÓŁKA JAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MSU Publishing
(510), (511) 9 nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi,
nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, nagrania audio, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, ograniczniki sygnału, płyty [nagrania dźwiękowe], płyty DVD, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe audio, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty
nagrane z obrazami, płyty VCD, płyty winylowe, pobieralne nagrania
dźwiękowe, procesory głosu, procesory mowy, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), taśmy z nagraniami, taśmy zawierające nagrania audio, tunery wzmacniacze, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do nagrywania, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe,
urządzenia nagrywające, wstępnie nagrane dyski kompaktowe,
wzmacniacze do gitar basowych, wzmacniacze elektroakustyczne,
wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze elektryczne, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, pliki multimedialne do pobrania, 16 afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, albumy kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, banery wystawowe z papieru, bilety wstępu, czasopisma
[periodyki], czasopisma muzyczne, czasopisma z plakatami, dodatki
do gazet w postaci czasopism, drukowane arkusze muzyczne, drukowane foldery informacyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, dyplomy drukowane, fotografie, ilustrowane
albumy, kalendarze, karty do albumów fotograficznych, karty do kolekcjonowania, karty drukowane, książki, książki do autografów, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, naklejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], plakaty reklamowe, podpisane fotografie,
programy imprez, prospekty, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, transparenty z papieru, ulotki, ulotki reklamowe, 35 administrowanie dotyczące marketingu, agencja public relations, badania w zakresie public relations,
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doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci
telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, 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, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, oferowanie próbek produktów, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, rozlepianie plakatów reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań marketingowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań
dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promocja [reklama] koncertów, promowanie koncertów muzycznych, promowanie wydarzeń specjalnych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przygotowywanie planów
marketingowych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci
elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, rozwój planu marketingowego, sporządzanie raportów do celów marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi agencji marketingowych, usługi doradztwa
w zakresie public relations, usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, usługi marketingowe, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi marketingu bezpośredniego,
usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
public relations, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, 38 dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 40 cyfrowe
odnawianie fotografii, cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk
typograficzny, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie cyfrowe,
drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie książek, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, kopiowanie
dysków dźwiękowych, kopiowanie dysków wideo, nadruk wzorów
na tkaninach, obróbka filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna
[wywoływanie zdjęć], obróbka zdjęć fotograficznych, oprawa doku-
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mentów, oprawa książek lub dokumentów, powiększanie prac graficznych, powiększanie zdjęć, przenoszenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej na taśmy wideo,
przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, przenoszenie klisz fotograficznych na taśmy wideo, remastering filmów z jednego formatu
na inny, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego,
udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów
na zamówienie, usługi drukowania, usługi druku offsetowego, usługi
składania druku, utrwalanie fotografii, wytrawianie zdjęć, wywoływanie filmów, wywoływanie filmów fotograficznych, wywoływanie i obróbka filmów, 41 fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi
w zakresie nagrywania muzyki, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów jako szkolenia, prowadzenie warsztatów jako szkolenia, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, publikacja broszur,
publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy
imprez, publikacja książek i czasopism elektronicznych online
(nie do pobrania), publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie plakatów, publikowanie ulotek, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), przekazywanie know-how jako szkolenia, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkolenia, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, tworzenie
[opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia personelu, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania.

(111) 343118
(220) 2021 01 16
(210) 523223
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) KALISZ LESŁAW P.P.H.U. GLOB CENTER, Czermecha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC LAB
(540)

(591) granatowy, fioletowy, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, niebieski
(531) 26.01.06, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 1 aceton, alkohol, alkohol etylowy, chemiczny papierek
wskaźnikowy, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, substancje chemiczne do konserwowania żywności, środki
chemiczne dla przemysłu, woda destylowana, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków,
witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku
w produkcji suplementów żywnościowych, środki chemiczne dla
leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciwpasożytniczych, suchy lód [stały dwutlenek węgla], preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne, inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne, inne niż do użytku w laboratoriach medycznych, odczynniki
chemiczne do celów laboratoryjnych, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki laboratoryjne do użytku
naukowego, paski testowe poddane obróbce chemicznej służące
do kalibracji aparatury laboratoryjnej, substancje do użytku w laboratoriach, substancje chemiczne do analiz w laboratoriach, preparaty
chemiczne do analiz laboratoryjnych (inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych), 3 kosmetyki, mydła, woda perfumowana, 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki bakteriobójcze, 9 alkoholomierze, aparatura do destylacji do celów naukowych, chromatografy
do celów laboratoryjnych, cukromierze, densymetry, densytometry, dozowniki, fotometry, gęstościomierze, inkubatory dla kultur
bakteryjnych, kalorymetry, kuwety fotograficzne, lepkościomierze,
łyżki do odmierzania, meble laboratoryjne, mikroskopy, odważniki,
piece do użytku laboratoryjnego, pipety laboratoryjne, probówki,
refraktometry, solomierze, sondy do celów naukowo-badawczych,
suwmiarki, szalki Petriego, tace laboratoryjne, termohigrometry,
termometry nie do celów medycznych, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia
do analizy żywności, urządzenia i przyrządy do ważenia, chemiczne
reaktory laboratoryjne, fiolki do celów laboratoryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, kolumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego, jednorazowe strzykawki dozujące
do użytku laboratoryjnego, laboratoryjne wyroby szklane, przyrząd
laboratoryjny do wykrywania patogenów i toksyn w próbce biologicznej, stosowany w badaniach naukowych, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego.

(111) 343119
(220) 2021 01 17
(210) 523224
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) LESICKA JOANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Żłobek Bliskości
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi przedszkoli
[edukacja], 43 żłobki dla dzieci, 45 usługi w zakresie opieki, usługi
w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(111) 343120
(220) 2021 01 17
(210) 523225
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) LESICKA JOANNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przedszkole Bliskości
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi przedszkoli [edukacja].
(111) 343121
(220) 2021 01 20
(210) 523429
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) KRYSKA MIROSŁAW, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFLOW.PL PRZYJEMNA I WYDAJNA PRACA
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy,
35 Komputerowe zarządzanie bazami danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Syste-
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matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Zarządzanie w działalności handlowej, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, Automatyczne przetwarzanie danych, Doradztwo w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostępu do komputerowych baz
danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych,
Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 42
Projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz
danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, Elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.

(111) 343122
(220) 2021 01 22
(210) 523483
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) NAWROCKI MICHAŁ NAVA GROUP, Morawin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAVA GROUP
(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 12 Częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów,
Dopasowane pokrowce na łodzie, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Dopasowane pokrowce na samochody osobowe, Dopasowane pokrowce na siedzenia
do użytku w samochodach, Ochronne pokrowce do pojazdów
[ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane],
Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pokrowce na pojazdy [ukształtowane], Pokrowce na siedzenia [dopasowane] do pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów,
Pokrowce na siedzenia samochodów, Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowane].
(111) 343123
(220) 2021 01 22
(210) 523500
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RS-88
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343124
(220) 2021 01 22
(210) 523525
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 01
(732) MEDYŃSKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYNSKI LEGAL Distressed Business Navigators
(540)

(591) niebieski
(531) 01.05.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi związane z upadłością, Restrukturyzacja długów, Doradztwo w zakresie długów, Konsultacje dla klientów w za-
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kresie organizacji spłat długów, Świadczenie usług doradczych
w zakresie długów o zagrożonej spłacie, 45 Usługi radców prawnych,
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności, Usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych.

(111) 343125
(220) 2021 01 22
(210) 523530
(151) 2021 06 21
(441) 2021 02 22
(732) KĄKOL AGNIESZKA AGENCJA 500, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agencja500
(510), (511) 35 Organizacja targów handlowych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(111) 343126
(220) 2021 01 25
(210) 523544
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LOMBI.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lombi.com
(540)

(591) fioletowy, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż, w tym sprzedaż internetowa, w zakresie
sprzętu i artykułów elektronicznych, artykułów fotograficznych, biżuterii, zabawek, pojazdów mechanicznych, Reklama, Wyceny handlowe, Badania rynkowe, 36 Działalność finansowa, Usługi kredytowe, Finansowanie pożyczek, Udzielanie pożyczek finansowych pod
zastaw, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Inwestycje
finansowe.
(111) 343127
(220) 2021 01 25
(210) 523545
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LOMBI.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOMBI.COM
(510), (511) 35 Sprzedaż, w tym sprzedaż internetowa, w zakresie
sprzętu i artykułów elektronicznych, artykułów fotograficznych, biżuterii, zabawek, pojazdów mechanicznych, Reklama, Wyceny handlowe, Badania rynkowe, 36 Działalność finansowa, Usługi kredytowe, Finansowanie pożyczek, Udzielanie pożyczek finansowych pod
zastaw, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Inwestycje
finansowe.
(111) 343128
(220) 2021 01 25
(210) 523546
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) BASIA BASIA
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne [podręczne] gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne, Elektroniczne gry
planszowe, Gry dostępne na platformach elektronicznych, Artykuły
sportowe i gimnastyczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.
(111) 343129
(220) 2021 01 22
(210) 523549
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 01
(732) FUNDACJA ARCHEOLOGII PODWODNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ARCHEOLOGII PODWODNEJ

33

(540)

(591) ciemnoniebieski, ciemnoszary, pomarańczowy, biały
(531) 01.15.24, 29.01.14, 27.05.01, 26.15.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, książki, fotografie, 41 Publikowanie tekstów i książek, organizowanie wystaw i konkursów,
działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie dziedzictwa archeologicznego w tym podwodnego dziedzictwa archeologicznego,
42 Badania archeologiczne, badania podwodne, badania naukowe
w dziedzinie archeologii podwodnej, prowadzenie nieinwazyjnych
badań podwodnych i wykopalisk podwodnych.
(111) 343130
(220) 2021 01 25
(210) 523566
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 01
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASCCOT PLAINS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina
musujące.
(111) 343131
(220) 2021 01 25
(210) 523567
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda KAMELEON MAGIC MASK
(540)

(591) biały, fioletowy, czarny, niebieski, zielony, żółty, srebrny
(531) 01.01.05, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.04,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Maseczki do twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(111) 343132
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) BARBACHOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL);
FIJAŁKOWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITNESS w domu
(540)

(531) 02.03.08, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01

(210) 523241

34
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(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi doradcze w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness]. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 343133
(220) 2021 01 18
(210) 523242
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) ZABOREK WOJCIECH POTRAFKA, Bieleckie Młyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Potrafka Super. Wygląda. Smakuje.
(540)

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 05.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi
kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych,
Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe oferujące kuchnię
europejską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, Usługi
kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Doradztwo kulinarne, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, Informowanie i porady w zakresie
przygotowywania posiłków, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów.
(111) 343134
(220) 2021 01 18
(210) 523243
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) SZUTER MARTA SHADOW LINES, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) USTA RZEŹBIONE NA PŁASKO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Promocja sprzedaży.
(111) 343135
(220) 2021 01 18
(210) 523246
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) KULESZA JUSTYNA SZPONY DLA ŻONY, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZPONY DLA ŻONY
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(510), (511) 44 Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Pielęgnacja stóp,
Higiena i pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 343136
(220) 2021 01 18
(210) 523249
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SAS-BOJARSKI PIOTR NOBLE NIERUCHOMOŚCI, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Noble NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków.
(111) 343137
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) CZYŻ DANIEL, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEO
(540)

(210) 523254

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.01
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe na rzecz innych.
(111) 343138
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEST PROTECT
(540)

(210) 523257

(591) pomarańczowy, biały, czarny, żołty, granatowy, szary
(531) 24.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Środki odstraszające zwierzęta, Środki owadobójcze,
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Pestycydy, Preparaty weterynaryjne, Preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych,
Środki odkażające, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty
do zwalczania myszy, Preparaty do odstraszania robactwa, Preparaty
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do niszczenia robactwa, Fungicydy, Herbicydy, Środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne.

(111) 343139
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) AHMADI ABDULBASIR, Helsinki (FI)
(540) (znak słowny)
(540) SUPP LEX
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące.

(210) 523263

(111) 343140
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e
(540)

(210) 523264

(111) 343141
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) AHMADI ABDULBASIR, Helsinki (FI)
(540) (znak słowny)
(540) P/MINISTERI
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące.

Siedzenia metalowe, Stanowiska maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki
pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły
metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane,
Szafy wnękowe, Szezlongi, Szuflady [części mebli], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Toaletki, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki
na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Wysokie krzesła dla dzieci,
Zagłówki [meble], Garderoby, Kartoteki [meble], 27 Dywany, chodniki
i maty, Maty, Maty podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów,
Pokrycia podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, Tapeta, Tapety tekstylne.

(111) 343143
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOD
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe, Dekoracje
wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy, Komody,
Konsole, Krzesła, Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Meble, Meble
biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Podstawy łóżek, Poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przewijaki, Pulpity [meble], Pulpity
do pracy w pozycji stojącej, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne,
Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble],
Siedzenia metalowe, Stanowiska maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki
pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły
metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane,
Szafy wnękowe, Szezlongi, Szuflady [części mebli], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Toaletki, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki
na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Wysokie krzesła dla dzieci,
Zagłówki [meble], Garderoby, Kartoteki [meble], 27 Dywany, chodniki
i maty, Maty, Maty podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów,
Pokrycia podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, Tapeta, Tapety tekstylne.
(210) 523265

(111) 343142
(220) 2021 01 18
(210) 523266
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dzień dobry w biurze
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe, Dekoracje
wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy, Komody,
Konsole, Krzesła, Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Meble, Meble
biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Podstawy łóżek, Poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przewijaki, Pulpity [meble], Pulpity
do pracy w pozycji stojącej, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne,
Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble],
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(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe, modułowe elementy budowlane, Systemy
metalowych obróbek dachowych, Rury metalowe, Okucia metalowe,
Śruby metalowe, Rynny metalowe, Modułowe konstrukcje metalowe, Metalowe naroża dachu, Metalowe grzbiety dachu, Materiały
do obróbki dachu metalowe, Dachowe rynny metalowe, Gotowe
metalowe elementy budowlane, Listwy metalowe, Dachówki metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Metalowe elementy dachowe,
Metalowe panele dachowe, Metalowe płyty dachowe.
(111) 343144
(220) 2021 01 18
(210) 523282
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) FUNDACJA ACCADEMIA DEI PICCOLI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przedszkolandia
(510), (511) 41 Nauczanie indywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
Organizowanie loterii, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie czasopism,
książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie książek,
czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, Publikowanie
książek instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych z technologią informacyjną,
Publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia (Usługi-), Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, Udostępnianie
basenów kąpielowych, Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostępnianie czasopisma on-line obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, Udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej tele-
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wizji, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view],
Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie gier komputerowych on-line,
Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
Udostępnianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników
w grach przez witrynę internetową, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci
komputerowych, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń,
Udostępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi, Udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników
gier, Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnianie
informacji na temat kongresów, Udostępnianie informacji on-line
na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie informacji w zakresie
sportów elektronicznych, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie infrastruktury do gry w golfa, Udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, Udostępnianie interaktywnych gier
komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, Udostępnianie klubowych
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie komiksów on-line,
nie do pobrania, Udostępnianie kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, Udostępnianie kortów tenisowych, Udostępnianie kręgielni,
Udostępnianie krytych hal narciarskich i ich wyposażenia, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, Udostępnianie kursów szkoleniowych
dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych
zawodów, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi
przygotowujących do zatrudnienia, Udostępnianie lodowisk, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line,
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
z Internetu, Udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na wyścigi konne, Udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętów
gimnastycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do snookera,
Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy na wrotkach, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w kręgle, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów na lodzie, Udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
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zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy konnej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy na łyżwach, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla
ćwiczeń grupowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do teleturniejów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na turnieje brydżowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w gry planszowe go, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bilard, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w baseball, Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków
rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów elektronicznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub
prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów kinowych, Udostępnianie
obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Udostępnianie obrazów
on-line nie do pobrania, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw dla dzieci, Udostępnianie on-line czasopism
o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostępnianie online
recenzji książek, Udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, Udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów
rozrywkowych, Udostępnianie powieści graficznych online,
nie do pobrania, Udostępnianie programów teatralnych, Udostępnianie przejazdów kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
Udostępnianie rozrywki on-line w postaci lig fantasy sports, Udostępnianie rozrywki on-line w postaci programów typu teleturnieje,
Udostępnianie rozrywki on-line w postaci turniejów gier, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie
sal bilardowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Udostępnianie sal gimnastycznych, Udostępnianie sprzętu do karaoke,
Udostępnianie sprzętu i obiektów do gry w kręgle, Udostępnianie
sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu sportowego, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry w paintball, Udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udostępnianie
wyposażenia studiów filmowych, Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Udostępnianie wyposażenia
do gry w golfa, Udostępnianie wiadomości na temat zapasów poprzez światową sieć komputerową, Udostępnianie w trybie on-line
informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
komputerowymi do gier, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie urządzeń do karaoke, Udostępnianie treści au-
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dio on-line nie do pobrania, Udostępnianie terenów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Biblioteczne
usługi wyszukiwania fotografii, Usługi biblioteczne, Usługi archiwów
bibliotecznych, Usługi biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, Usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, Usługi
biblioteczne i wynajem mediów, Usługi biblioteczne świadczone
za pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierającej informacje z gazet, Usługi biblioteczne [usługi bibliotek], Usługi biblioteczne
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Usługi
biblioteczne wspomagane komputerowo, Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi bibliotek muzycznych, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi bibliotek w zakresie wymiany książek, Usługi bibliotek
[wypożyczanie książek], Usługi bibliotek wypożyczających filmy,
Usługi bibliotek wypożyczających kasety wideo, Usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru, Usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbiorów, Usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru świadczone on-line, Usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania on-line,
Usługi biblioteki fotograficznej, Usługi doradcze w zakresie bibliotek,
Usługi on-line w zakresie biblioteki akademickiej, Usługi świadczone
przez biblioteki objazdowe, Usługi świadczone przez biblioteki, Usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, Edukacyjne
usługi doradcze, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Usługi doradztwa edukacyjnego,
Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacji religijnej, Usługi edukacji percepcyjnej, Usługi
edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci
grup zabaw, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne
dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące nadużywania substancji uzależniających, Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego, Usługi edukacyjne dotyczące
oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne dotyczące
ochrony środowiska, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi edukacyjne dotyczące projektowania, Usługi edukacyjne dotyczące komputerów, Usługi edukacyjne
dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dotyczące religii, Usługi
edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące
systemów komputerowych, Usługi edukacyjne dotyczące nadużywania narkotyków, Usługi edukacyjne dotyczące pisania programów
komputerowych, Usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, Usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, Usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi edukacyjne
i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z grami, Usługi edukacyjne mające na celu zapobieganie ślepocie,
Usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa,
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
historii sztuki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów
telewizyjnych, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci,
Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne
w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska,
Usługi edukacyjne w zakresie bankowości, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka,
Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne
w zakresie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego,
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Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, Usługi
edukacyjne z zakresu kina, Usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej,
Usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, Usługi edukacyjne z zakresu nauczania technik transkrypcyjnych, Usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem wody, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne
związane z modelowaniem, Usługi edukacyjne związane z branżą
ogrodniczą, Usługi edukacyjne związane z wodą, Usługi edukacyjne
związane z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, Usługi edukacyjne związane z produkcją
tekstyliów, Usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, Usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, Usługi
edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi
edukacyjne związane z modą, Usługi edukacyjne związane z zarządzaniem wodą, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Usługi
edukacyjne związane z higieną, Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Usługi edukacyjne związane z tańcem, Usługi edukacyjne związane z kuchnią japońską, Usługi edukacyjne związane
z malowaniem, Usługi edukacyjne związane z architekturą, Usługi
egzaminowania (edukacyjne), Usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Usługi
przedszkoli [edukacja], Usługi radiowe w zakresie zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych, Usługi przedszkolne [edukacja lub
rozrywka], Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi szkół [edukacja], Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkoleniowe w dziedzinie
edukacji komputerowej, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi
w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi w zakresie oceniania w edukacji, Usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych,
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
do dekoracji teatralnych, Wypożyczanie zabawek, Edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Nauczanie przedszkolne, Usługi przedszkoli.

(111) 343145
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 15
(732) DIVERTIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mały VINCI prywatny żłobek artystyczny
(540)

(210) 523290

(531) 21.01.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej
dzieci, 43 Stołówki, Żłobki dla dzieci.
(111) 343146
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 15
(732) DIVERTIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)

(210) 523291
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(540) (znak słowny)
(540) Mały VINCI
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej
dzieci, 43 Stołówki, Żłobki dla dzieci .
(111) 343147
(220) 2021 01 18
(210) 523295
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 15
(732) SOWA-SOKÓŁ KATARZYNA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kancelaria Radcy Prawnego KATARZYNA SOWA-SOKÓŁ
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, usługi kancelarii prawnych.
(111) 343148
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) SZKLAREK MARIUSZ, Szymanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INCOMEO KAPITALNE WSPARCIE
(540)

(210) 523297

(591) żółty, biały, szary
(531) 26.15.09, 24.15.03, 24.15.11, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, Skomputeryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Usługi
biznesowe biegłych księgowych, Księgowość i prowadzenie ksiąg,
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności
księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe
w zakresie podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych,
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi księgowe
związane ze ściąganiem należności, Usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
Wybór kadr kierowniczych, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry
kierowniczej, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Doradztwo
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Usługi w zakresie
wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów
pokazowych, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, 36 Doradztwo finansowe, Planowanie finansowe, Administrowanie finansami, Informacje
finansowe, Ewaluacja finansowa, Oceny finansowe, Analizy finansowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Opieka finansowa,
Prognozy finansowe, Maklerstwo finansowe, Inwestycje finansowe,
Działalność finansowa, Transakcje finansowe, Zarządzanie finansami,
Zapewnianie finansowania, Usługi finansowania, Indywidualne planowanie finansowe, Finansowe usługi konsultingowe, Wycena akty-
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wów [finansowa], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Osobiste
usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Analizy
finansowo-ekonomiczne, Skomputeryzowane analizy finansowe, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zarządzanie portfelem finansowym, Usługi informacji finansowej, Badanie
wypłacalności finansowej .

(111) 343149
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) MODAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modavo we modavo you
(540)

(210) 523299

(591) czarny, złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama, Reklama i marketing, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi agencji marketingowych, Usługi
agencji reklamowych, Marketing internetowy.
(111) 343150
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) BARCICKI MICHAŁ, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOMBOWA KUCHNIA
(540)

(210) 523301

(591) biały, czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 23.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Montaż filmów, Produkowanie filmów, Produkcja filmów wideo, Usługi produkcji filmów, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Przygotowywanie napisów do filmów,
Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Świadczenie
usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Zapewnianie
klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Usługi pisania
blogów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Usługi edukacyjne dotyczące gotowania.
(111) 343151
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZŁOWSKI USŁUGI DŹWIGOWE
(540)

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 523304
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(510), (511) 39 Usługi dźwigów, Magazynowanie dźwigów, Transport
dźwigów, Wyładowywanie za pomocą dźwigów portowych.
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(540)

(111) 343152
(220) 2021 01 19
(210) 523313
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) DWORSKA ALEKSANDRA BEAUTYBOSS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty BOSS
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Jednorazowe produkty papierowe, 41 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, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich.
(111) 343153
(220) 2021 01 19
(210) 523314
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) NIERODA AGNIESZKA TALK&MORE GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #INFLUENCER’S CHOICE POLAND
(540)

(591) czarny, biały, jasnofioletowy
(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów
edukacyjnych, Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych,
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie
konkursów artystycznych, Organizacja konkursów edukacyjnych,
Administrowanie [organizacja] konkursami, Prowadzenie konkursów
w Internecie, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Imprezy
kulturalne, Planowanie specjalnych imprez, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie
imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Informacja
o imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora),
Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(111) 343154
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) WIECKA ALEKSANDRA, Osiniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNA ŚWIECA prosto z natury

(210) 523317

(591) czarny, biały, zielony, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20, 05.05.21, 13.01.01, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 4 Świece, Świece stołowe, Świece okolicznościowe, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece pochłaniające dym, Świece do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, Świece i knoty do świec w celu oświetlenia,
Długie cienkie świece.
(111) 343155
(220) 2021 01 19
(210) 523320
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) KROPISZ URSZULA FIRMA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
PANDA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 03.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Przedszkola, Nauczanie przedszkolne, Edukacja
przedszkolna, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, usługi w zakresie półkolonii, kolonii oraz
obozów wakacyjnych dla dzieci, usługi związane z nadzorem, opieką,
edukacją i wychowaniem dzieci, w tym: zajęcia rozrywkowe i edukacyjne organizowane dla dzieci, Usługi edukacyjno-rozrywkowe dla
dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Kształcenie ruchowe dzieci
w wieku przedszkolnym, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw oraz obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.
(111) 343156
(220) 2021 01 19
(210) 523321
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) AGRO-SIEĆ WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO-SIEĆ wynajem
(540)

(591) zielony, szary
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające nabywcom wygodnie je oglądać i kupować w punktach handlowych i sklepach branżowych, hurtowniach oraz poprzez Internet
w szczególności: płodów rolnych, surowców rolno-przemysłowych,
środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, pasz i kom-
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ponentów paszowych, materiałów budowlanych, opałowych, maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunalnych oraz części
zamiennych do nich, 37 Serwis maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunalnych, 44 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
rolniczych, ogrodowych, komunalnych.

(111) 343157
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOSEBA GOLD Kawa mielona W WOSEBA
(540)

(210) 523328

(591) czerwony, brązowy, złoty, niebieski, biały
(531) 05.07.01, 05.07.27, 01.15.11, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.18, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, 35 Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z kawą, Usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi importowo-eksportowe, 43 Kawiarnie, Cukiernie, Restauracje,
Usługi barów kawowych, Zaopatrzenie w żywność i napoje, Wypożyczanie automatów do napojów, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(111) 343158
(220) 2021 01 19
(210) 523331
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KAPAŁA OLAF PRZEDSIĘBIORSTWO OK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OK Development
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Usługi pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Wycena
nieruchomości, Rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości,
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania obrotem nieruchomościami
i gruntami dla budownictwa, Doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, Usługi deweloperskie dotyczące
finansowania inwestycji budowlanych, usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży lub wynajmu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
oraz powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia
deweloperskiego, Finansowanie inwestycji, ze źródeł własnych i kredytów bankowych, 37 Usługi budowlane, Budowanie lokali mieszkalnych
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i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi remontowe, Naprawy
obiektów, Roboty ogólnobudowlane oraz montażowe, usługi budowlane w zakresie robót konstrukcyjnych, Usługi generalnego wykonawcy
robót budowlanych, Usługi deweloperskie w zakresie kompleksowej
realizacji inwestycji budowlanych, nadzoru i organizacji budowy nieruchomości, usługi deweloperskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, od etapu pozyskiwania
gruntu do etapu sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego.

(111) 343159
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SZCZEPANIK MARCIN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REAL MASS
(540)

(210) 523332

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02
(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, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Napoje elektrolityczne do celów medycznych,
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje
zastępujące elektrolity do celów medycznych, 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 detalicznego w zakresie żywności, Usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
(111) 343160
(220) 2021 01 19
(210) 523334
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) PIEKARNIA GRELA MEŁGIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mełgiew (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) GRELA
(510), (511) 30 Pieczywa chrupkie, Pieczywo owocowe, Mieszanki
do robienia pieczywa, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Kukurydziane
smażone bułeczki [pieczywo], Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki, Bajgle, Bułeczki chrupkie,
Bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojábana), Bułeczki słodkie,
Bułka tarta, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z bekonem,
Bułki z nadzieniem, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb
chrupki, Chleb czosnkowy, Chleb i bułki, Chleb na parze, Chleb na wpół
upieczony, Chleb naan (chleb indyjski), Chleb o niskiej zawartości soli,
Chleb pita, Chleb pitta, Chleb razowy, Chleb słodowy, Chleb słodowy
z owocami, Chleb sodowy, Chleb w kształcie placków, Chleb wielozbożowy, Chleb wstępnie upieczony, Chleb z przyprawami, Chleb
z rodzynkami, Chleb z ziarnami soi, Chleb ze słodką czerwoną fasolą,
Chleb żytni, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka na bazie
drożdży piwnych, Ciastka owsiane spożywcze, Cienkie kawałki ciasta
do przyrządzania tortilli, Cienkie paluszki chlebowe, Drożdżowe bułeczki, Duński chleb, Duńskie bułki, Duże miękkie bułki, Grube paluszki
chlebowe, Grzanki, Herbatniki do aperitifu, Herbatniki owsiane spożywcze, Herbatniki [słodkie lub słone], Herbatniki z cebulą lub serem,
Maca, Małe grube naleśniki (pikelet), Miąższ chleba, Miękkie bułeczki,
Mieszanki na chleb słodowy, Nadziewane kanapki, Nadziewany chleb,
Niesfermentowany chleb, Osłonki chlebowe nadziewane owocami,
Paluszki chlebowe, Pumpernikiel, Słodkie bułeczki, Suchary, Suchary
holenderskie, Świeży chleb, Tortille, Tosty, Tosty z chleba, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciasta lodowe, Ciasta czekoladowe, Ciasta słodowe,
Ciasta mrożone, Ciasta wegańskie, Ciasta z kremem, Ciasta z melasą,
Ciasta z bakaliami, Ciasta z cukierkami, Ciasta z dyni, Mrożone ciasta
jogurtowe, Lukrowane ciasta z owocami, Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta drożdżowe z nadzieniem
z owoców, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu,
Desery lodowe, Desery czekoladowe, Budynie deserowe, Suflety deserowe, Musy deserowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Deser puddingowy na bazie ryżu, Gotowe desery [na bazie
czekolady], Mrożone mleczne desery w formie batonów, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka owsiane, Ciastka migdałowe, Ciastka serowe,
Herbatniki, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Kruche
ciastka maślane z polewą czekoladową, Placki [ciasta] z nadzieniem
owocowym, Świeże placki [ciasta], Kurtoszkalacze [ciasta kominowe],
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Rurki waflowe [ciastka], Podłużne biszkopty [ciastka], Kruche ciastka (herbatniki),
Brownie [ciastka czekoladowe], Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi.
(111) 343161
(220) 2021 01 20
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) OLEKSIV IGOR, Lwów (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SFEROLIT PŁYNNA TERMOIZOLACJA
(540)

(210) 523345

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 Farby izolacyjne, Farby izolacyjne do ścian, Farby
izolacyjne do fasad, Farby izolacyjne do dachów, Farby izolacyjne
do podłóg, Farby termoizolacyjne, 35 Usługi handlu detalicznego,
hurtowego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) farb izolacyjnych i termoizolacyjnych, Prezentowanie
towarów w mediach w celu ich sprzedaży, Reklama.
(111) 343162
(220) 2021 01 20
(210) 523346
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) CLICK COFEE
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.
(111) 343163
(220) 2021 01 20
(210) 523348
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) EXPLORNA THERAPEUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXPLORNA
(510), (511) 5 Szczepionki dla ludzi, Środki wspomagające działanie
szczepionek, Preparaty farmaceutyczne służące do leczenia chorób:
nowotworowych, zakaźnych, metabolicznych, alergicznych, autoimmunologicznych, układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, skóry, układu wydzielniczego, kości
i stawów, układu krwiotwórczego oraz chorób zwierząt, Sekwencje
kwasów nukleinowych i odczynniki chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 42 Badania i rozwój w zakresie terapii mRNA,
Badania i rozwój biochemiczny, Badania i opracowywanie szczepionek i leków, Opracowywanie produktów farmaceutycznych, Testowanie, inspekcja, badania lub rozwój preparatów farmaceutycznych
do terapii genowej, Opracowywanie i ocena syntez chemicznych,
44 Usługi medyczne w zakresie onkologii, stomatologii, okulistyki,
medycyny transplantacyjnej oraz chorób zakaźnych, metabolicznych, alergicznych, autoimmunologicznych, układu krążenia, układu
nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, skóry,
układu wydzielniczego, kości i stawów oraz układu krwiotwórczego,
Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Analizy RNA lub
DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia.
(111) 343164
(220) 2021 01 19
(210) 523356
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) FLYBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLYBUS
(510), (511) 39 Transport autobusowy, Usługi w zakresie rezerwacji
transportu autobusowego, Transport pasażerski, Usługi autokarów
pasażerskich, Transport pasażerów i ładunków, Udzielanie informacji
dotyczących transportu pasażerskiego, Skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Transport samochodowy, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Usługi przewozu, Skomputeryzowane usługi
rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, przewóz towarów, Wypożyczanie środków transportu, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Logistyką
transportu, Usługi transportu pojazdami, Usługi transportowe, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportu drogowego,
Usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, Usługi spedycji, Usługi agencji spedycyjnej, Usługi kurierskie, Magazynowanie towarów, Składowanie towarów w magazynach, Usługi związane z magazynowaniem towarów.
(111) 343165
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) PROSTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) munja
(540)

(210) 523358

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
01.15.03, 01.15.05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(111) 343166
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) EDEV STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDS CONTROLLERS
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 523364

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Aparatura do kontrolowania temperatury, Aparatura
elektryczna do komutacji, Chipy [układy scalone], Czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], Elektroniczne tablice wyświetlające,
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia
pomiarowe, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Maszyny sumujące, Nadajniki
[telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Płytki
dla układów scalonych, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy sterujące komputerowe, nagrane, Tablice
sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Układy scalone, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przetwarzania danych,
Urządzenia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia zdalnego sterowania, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory
ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki strat
elektrycznych, Wtyczki elektryczne, Wyłączniki samoczynne, Zegary
kontrolne [czasomierze rejestrujące].
(111) 343167
(220) 2021 01 19
(210) 523365
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) BIPROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bipromasz
(510), (511) 7 Maszyny, Części maszyn i urządzenia dla hydrauliki siłowej, Agregaty hydrauliczne spalinowe i elektryczne do zasilania odbiorników hydraulicznych, Cylindry i tłoki do cylindrów, Dławnice, Filtry jako
części maszyn i silników, Maszyny do filtrowania olejów, Siłowniki, Silniki
napędowe, Skrzynie biegów i sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
Silniki hydrauliczne gerotorowe i gerotorowe z hamulcem, Turbiny hydrauliczne, Kompresory, Łożyska, Rozdzielacze hydrauliczne ręcznie
i elektrycznie sterowane, Szybkozłącza hydrauliczne, Pompy hydrauliczne łopatkowe, tłoczkowe i zębate, Reduktory, regulatory i zawory ciśnienia, Filtry jako części maszyn i silników, Zawory przelewowe, krzyżowe,
przełączające, dławiąco-zwrotne, zwrotno-sterowane i odcinającedwu
i trzy drogowe jako części maszyn i silników, Wentylatory do silników,
Kafary [maszyny], Instalacje pomp do cieczy, Instalacje pomp próżniowych, Instalacje pompowe, Obrotowe pompy krzywkowe, Obrotowe
pompy zębate, Obrotowe sprężarki powietrzne, Obrotowe zębate
pompy objętościowe, Pionowe pompy turbinowe, Pompy, Pompy [części maszyn lub silników], Pompy do betonu, Pompy do cieczy, Pompy
do ekstrakcji cieczy [maszyny], Pompy do ekstrakcji gazów [maszyny],
Pompy do ekstrakcji pary [maszyny], Pompy do piwa, Pompy do smarowania, Pompy dystrybucyjne, Pompy elektryczne, Pompy hydrauliczne serwosterowane, Pompy maszynowe, Pompy [maszyny], Pompy
mechaniczne z napędem elektrycznym, Pompy membranowe, Pompy
membranowe do cieczy, Pompy membranowe do materiałów ciekłych,
Pompy membranowe do materiałów półciekłych, Pompy na sprężone
powietrze, Pompy obrotowe, Pompy osiowe, Pompy powietrza, Pompy
próżniowe, Pompy próżniowe [maszyny], Pompy próżniowe tłoczące,
Pompy smarownicze, Pompy ssące, Pompy tłoczące, Pompy wysokociśnieniowe, Sprężarki, Wzmacniacze ciśnienia [maszyny], Zespoły stacji
pomp, Zawory sterujące do pomp, Urządzenia wiertnicze [wiertnice],
Wiertarki, Świdry wiertnicze [części maszyn], Głowice wiertarskie [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Wielowrzecionowe
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głowice wiertarek [części maszyn], Przyrządy do ustawiania wiertła
[maszyny], Wiertarki o napędzie innym niż ręczny, Wciągarki z zamkiem,
Wciągarki z napędem elektrycznym, Narzędzia hydrauliczne, Podnośniki hydrauliczne, Młoty hydrauliczne, Hydrauliczne stoły podnośnikowe,
Hydrauliczne urządzenia podnoszące, Samobieżne platformy hydrauliczne, Przenośniki hydrauliczne, Wiertnice, Wiertnice poziome, Hydrauliczne wiertnice poziome niesterowane, Wiertnice pionowe, Wiertnice
pionowe geotechniczne, Wiertnice pionowe do pomp ciepła i studni,
Wiertnice pionowe do mikropali i kotew, Osprzęty wiertnicze i koparkowe, Narzędzia do wiertnic poziomych, 37 Usługi w zakresie montażu, naprawy i konserwacji siłowników, silników i agregatów hydrauliki siłowej
i maszyn z napędem hydraulicznym, Regeneracja maszyn i silników hydrauliki siłowej zużytych lub częściowo zniszczonych, Mycie i czyszczenie układów hydraulicznych, Usługi w zakresie wymiany olejów, filtrów
olejowych, filtracja olejów w maszynach roboczych, Zakuwanie przewodów i węży dla hydrauliki siłowej, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, rurociągów, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elektrycznych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, Naprawa narzędzi, Naprawa maszyn, Naprawa pomp, Naprawa
dźwigów, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa maszyn przemysłowych, Informacja o naprawach, Naprawa lub konserwacja pomp,
Konserwacja i naprawa rurociągów, Naprawa systemów doprowadzania
gazu, Czyszczenie i naprawa kotłów, Konserwacja i naprawa palników,
Konserwacja lub naprawa palników, Naprawa niewielkich artykułów
metalowych, Instalacja i naprawa rurociągów, Konserwacja i naprawa
dźwigów, Naprawa i konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
Konserwacja i naprawa systemów rurociągów, Konserwacja i naprawa
rur odpływowych, Regulowanie i naprawa palników olejowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Konserwacja i naprawa urządzeń
ciśnieniowych, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa
i konserwacja pomp próżniowych, Instalacja maszyn, Instalacja gazociągów, Instalacja rurociągów, Instalowanie kotłów, Czyszczenie instalacji
wodociągowych, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja izolacji
rur, Instalacja przewodów wodociągowych, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Usługi instalowania rur, Serwisowanie rurociągów, Serwisowanie dźwigów, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, 40 Obróbka
metali i nakładanie powłok na metale, Obróbka mechaniczna elementów metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne, gięcie walcowe
na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i niesymetryczne,
zginanie i kantowanie blach, cięcie blach nożycowe i ogniowe, Obróbka
powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, Usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie,
walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, Usługi kowalskie, ślusarskie i spawalnicze, 42 Opracowywanie projektów technicznych, badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
w zakresie diagnozowania układów hydraulicznych, sprawności pomp,
silników i rozdzielaczy hydrauliki siłowej, Pomiary przepływu i czystości
oleju, pomiary azotu w hydroakumulatorach, Testowanie materiałów,
Doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie agregatów, siłowników, silników i szybkozłącz dla hydrauliki siłowej, Wzornictwo przemysłowe.

(111) 343168
(220) 2021 01 19
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) everspace
(540)

(210) 523368

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.23, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe, Dekoracje
wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy, Komody,
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Konsole, Krzesła, Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Meble, Meble
biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Podstawy łóżek, Poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przewijaki, Pulpity [meble], Pulpity
do pracy w pozycji stojącej, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne,
Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble],
Siedzenia metalowe, Stanowiska maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki
pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły
metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane,
Szafy wnękowe, Szezlongi, Szuflady [części mebli], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Toaletki, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki
na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Wysokie krzesła dla dzieci,
Zagłówki [meble], Garderoby, Kartoteki [meble], 27 Dywany, chodniki
i maty, Maty, Maty podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów,
Pokrycia podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, Tapeta, Tapety tekstylne.

(111) 343169
(220) 2021 01 20
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 523369

(591) zielony, biały
(531) 01.05.01, 01.05.07, 01.05.23, 02.09.15, 29.01.12
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony
na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów
i ziaren, Batony spożywcze na bazie soi, Batony spożywcze na bazie
orzechów, Czereśnie, przetworzone, Daktyle, przetworzone, Daktyle,
Oleje i tłuszcze jadalne, Jadalny olej rzepakowy, Mieszanka olejów
[do celów spożywczych], Olej arachidowy [do celów spożywczych],
Olej chili, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej sezamowy, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Wiśnie koktajlowe, Wiórki kokosowe, Warzywa
w słoikach, Warzywa w puszkach, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Truskawki konserwowane, Warzywa suszone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa przetworzone, Suszony ananas, Suszone
truskawki, Suszone owoce, Suszone orzechy kokosowe, Suszona żurawina, Suszone borówki, Suszone daktyle, Suszone figi, Suszone grzyby
jadalne, Suszone jadalne algi, Suszone liczi, Suszone mango, Suszone
orzechy, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza,
Soja, przetworzona, Suche nasiona roślin strączkowych, Suszona fasola, Rodzynki, Rodzynki korynckie, Rośliny strączkowe przetworzone,
Rozdrobnione ziarna sezamu, Sałatki owocowe, Skórki owocowe, Śliwki konserwowe, Śliwki suszone, Przekąski z owoców, Przetworzone karczochy, Przetworzone jabłka, Przetworzone migdały ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Preparowane
papryki, Produkty z suszonych owoców, Proszek kokosowy, Przeciery
owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski
na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Płatki kokosowe, Płatki jabłkowe, Płatki z brzoskwini, Pomidory konserwowane,
Pomidory konserwowe, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy
ziemne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy
nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Papryka marynowana,
Papryka, przetworzona, Pasta arachidowa, Pestki słonecznika przetworzone, Pieczone kasztany, Orzeszki arachidowe przetworzone,
Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodo-
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wej, Ostre zielone papryczki, przetworzone, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane
w alkoholu, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce
konserwowane w słoikach, Owoce lukrowane, Owoce marynowane,
Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce
w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Papaja, przetworzona, Papryka konserwowana, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane,
Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy pekan,
przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy preparowane, Orzechy
przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy
ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Nasiona,
przetworzone, Nasiona przetworzone, Nasiona roślin strączkowych
w puszce, Nasiona słonecznika przetworzone, Oliwki konserwowane,
Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną
papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki
nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym,
Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Mieszanki owoców suszonych,
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Migdały, przetworzone, Migdały
spreparowane, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Nasiona jadalne, Nasączone
rodzynki, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, Brązowy cukier, Cukier, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Zboża, Ryż, Artykuły spożywcze ze zbóż, Błyskawiczna owsianka, Jęczmień do spożycia przez
ludzi, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Kiełki pszenicy,
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kukurydza przetworzona, Kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, Kuskus
[grysik], Owies do spożycia przez ludzi, Owies łuskany, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, Prażona kukurydza w polewie, Suszone ziarna pełnego zboża, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Goździki
[przyprawa], Imbir [przyprawa], Imbir konserwowy jako przyprawa,
Kapary, Mak do użytku jako przyprawa, Pieprz, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Słód i zboża
nieprzetworzone, Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone sorgo, Nieprzetworzone siemię lniane,
Nieprzetworzone proso zwyczajne, Nieprzetworzone proso włoskie,
Nieprzetworzona pszenica, Nieprzetworzona komosa ryżowa, Kukurydza (nieprzetworzona), Kiełki słodu, Kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], Jęczmień (Nieprzetworzony-), Jęczmień do użytku w produkcji
piwa, Jęczmień, Owies, Ryż niełuskany, Ryż nieprzetworzony, Otręby
pszenne, Otręby zbożowe, Pszenica, Ziarna [zboże], Ziarna z kiełkami,
Surowe produkty rolne, Rośliny.

(111) 343170
(220) 2021 01 20
(210) 523371
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHROŃMY RAZEM ŚRODOWISKO OPAKOWANIE W 100% DO
RECYKLINGU
(540)

(591) biały, zielony
(531) 02.09.15, 01.05.01, 01.05.07, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12,
25.01.15, 26.03.01, 26.03.13, 26.03.14, 26.03.18
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(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Batoniki na bazie owoców i orzechów,
Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie soi, Batony spożywcze
na bazie orzechów, Czereśnie, przetworzone, Daktyle, przetworzone,
Daktyle, Oleje i tłuszcze jadalne, Jadalny olej rzepakowy, Mieszanka
olejów [do celów spożywczych], Olej arachidowy [do celów spożywczych], Olej chili, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej sezamowy, Olej
słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej
z orzecha palmowego do żywności, Wiśnie koktajlowe, Wiórki kokosowe, Warzywa w słoikach, Warzywa w puszkach, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Truskawki konserwowane, Warzywa suszone,
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa przetworzone, Suszony ananas, Suszone truskawki, Suszone owoce, Suszone orzechy
kokosowe, Suszona żurawina, Suszone borówki, Suszone daktyle,
Suszone figi, Suszone grzyby jadalne, Suszone jadalne algi, Suszone
liczi, Suszone mango, Suszone orzechy, Soczewica konserwowana,
Soja konserwowana spożywcza, Soja, przetworzona, Suche nasiona
roślin strączkowych, Suszona fasola, Rodzynki, Rodzynki korynckie,
Rośliny strączkowe przetworzone, Rozdrobnione ziarna sezamu, Sałatki owocowe, Skórki owocowe, Śliwki konserwowe, Śliwki suszone,
Przekąski z owoców, Przetworzone karczochy, Przetworzone jabłka,
Przetworzone migdały ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Preparowane papryki, Produkty z suszonych owoców, Proszek kokosowy, Przeciery owocowe, Przeciery
warzywne, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Płatki kokosowe, Płatki
jabłkowe, Płatki z brzoskwini, Pomidory konserwowane, Pomidory
konserwowe, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne,
Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca,
Preparowane orzechy pistacjowe, Papryka marynowana, Papryka,
przetworzona, Pasta arachidowa, Pestki słonecznika przetworzone,
Pieczone kasztany, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Ostre
zielone papryczki, przetworzone, Owoce aromatyzowane, Owoce
glazurowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce
konserwowane w słoikach, Owoce lukrowane, Owoce marynowane,
Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce
w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Papaja, przetworzona,
Papryka konserwowana, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy preparowane,
Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone,
Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Nasiona, przetworzone, Nasiona przetworzone, Nasiona roślin
strączkowych w puszce, Nasiona słonecznika przetworzone, Oliwki
konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką
i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju
słonecznikowym, Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Mieszanki
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Migdały,
przetworzone, Migdały spreparowane, Nadzienia na bazie owoców
do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane],
Nasiona jadalne, Nasączone rodzynki, 30 Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Brązowy cukier,
Cukier, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Zboża, Ryż, Artykuły spożywcze ze zbóż, Błyskawiczna
owsianka, Jęczmień do spożycia przez ludzi, Kasza perłowa, Kasza
perłowa [przetworzona], Kiełki pszenicy, Kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, Kukurydza przetworzona, Kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, Kuskus [grysik], Owies do spożycia
przez ludzi, Owies łuskany, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane gotowe
do spożycia przez ludzi, Prażona kukurydza w polewie, Suszone ziarna pełnego zboża, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Sól,
przyprawy i dodatki smakowe, Goździki [przyprawa], Imbir [przypra-
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wa], Imbir konserwowy jako przyprawa, Kapary, Mak do użytku jako
przyprawa, Pieprz, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Produkty
rolne (nieprzetworzone), Słód i zboża nieprzetworzone, Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone
sorgo, Nieprzetworzone siemię lniane, Nieprzetworzone proso zwyczajne, Nieprzetworzone proso włoskie, Nieprzetworzona pszenica,
Nieprzetworzona komosa ryżowa, Kukurydza (nieprzetworzona),
Kiełki słodu, Kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], Jęczmień (Nieprzetworzony-), Jęczmień do użytku w produkcji piwa, Jęczmień,
Owies, Ryż niełuskany, Ryż nieprzetworzony, Otręby pszenne, Otręby
zbożowe, Pszenica, Ziarna [zboże], Ziarna z kiełkami, Surowe produkty rolne, Rośliny.

(111) 343171
(220) 2021 01 20
(210) 523377
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wigry
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343172
(220) 2021 01 20
(210) 523378
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bractwo
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343173
(220) 2021 01 20
(210) 523380
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jubilat
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343174
(220) 2021 01 20
(210) 523381
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kaper Królewski
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343175
(220) 2021 01 20
(210) 523382
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stern
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343176
(220) 2021 01 20
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MAĆKÓWKA AGNIESZKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wspólnota „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”
(510), (511) 45 Usługi religijne.

(210) 523383

(111) 343177
(220) 2021 01 20
(210) 523384
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) MATULA ADRIAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dosmat
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, Usługi w zakresie wycen, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi
wyceny nieruchomości, Wycena budynków, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wycena związana z projek-
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towaniem budynków, Wycena związana z ekspertyzą budynków,
Wyceny finansowe nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajem
nieruchomości i majątku, Administrowanie domami czynszowymi,
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania],
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich,
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących
majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu
osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób
trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi
zarządzania nieruchomościami, 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 związane
z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi
zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi znajdowania
mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób
trzecich], Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie
centrów handlowych, Zapewnianie środków finansowych na rozwój
nieruchomości, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie
stałego zamieszkania, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieru-
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chomości, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia.

(111) 343178
(220) 2021 01 20
(210) 523385
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) SPILLO MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Born2Glow
(540)

(591) różowy
(531) 01.03.09, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów,
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Środki toaletowe, 25
Odzież robocza, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież
sportowa, Odzież rekreacyjna, Odzież taneczna, Odzież treningowa,
Odzież triatlonowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież wieczorowa,
Odzież wierzchnia dla pań, Opaski na głowę [odzież], Ogrzewacze rąk
[odzież], Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 41 Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie
przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
(111) 343179
(220) 2021 01 20
(210) 523388
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eatsect
(510), (511) 5 Dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla
zwierząt domowych i hodowlanych, Suplementy diety dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 343180
(220) 2021 01 20
(210) 523389
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) IRBIS COMPANY J. IGIELSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRBIS
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) simple_me
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe,
Alarmy pożarowe, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające,
Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Urządzenia do transmisji
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, Wideofony.
(111) 343181
(220) 2021 01 20
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) APPS4MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DocuMeds
(540)
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(531) 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie.
(111) 343184
(220) 2021 01 14
(210) 523184
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE YOU
(540)

(210) 523392

(591) niebieski, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
(111) 343182
(220) 2021 01 20
(210) 523398
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAVE LAMB STUDIO
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 03.04.25, 27.05.01, 29.01.13,
26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności
gospodarczej, Prace biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze,
Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
45 Usługi prawne.
(111) 343183
(220) 2021 01 14
(210) 523183
(151) 2021 06 21
(441) 2021 03 01
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice (PL)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 343185
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) GARŁO MARIUSZ CIZEMKA.PL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Victorio
(540)

(210) 523185

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki
wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby
ze skóry], artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, 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 przenośne na dokumenty, 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, kuferki kosmetyczne,
kuferki na kosmetyki [puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez
wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki,
kufry podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe
portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki,
małe walizki, metalowe etykiety na bagaż, niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię, paski do portmonetek, pasy do bagażu, plecaki, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe,
plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, płócienne torby na zakupy, podróżne kufry, podróżne torby, podróżne
torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie,
pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce
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na bagaż, pokrowce na klucze, portfele, portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele
na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych,
portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki niewykonane z metali
szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne,
saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, skórzane pasy
na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane torby
na zakupy, skórzane torebki, skórzane walizki podróżne, specjalne
futerały do noszenia składanych lasek, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby, torby
alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule
i sukienki, torby na książki, torby na obuwie, torby na ramię, torby
na ubrania, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby podróżne, 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 imitacji skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby uniwersalne,
torebki, torebki damskie, torebki do ręki, torebki do przewieszania
przez ramię, torebki do noszenia przy pasku, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki
na dokumenty, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy,
walizki podróżne, walizki skórzane, walizki podróżne [podręczne], walizki z kółkami, walizy, 25 balerinki [obuwie], baletki, botki,
botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt z wełny,
butorolki, buty baletowe, buty damskie, buty dla kobiet, buty dla
niemowląt, buty do biegania, buty do jogi, buty do kostki, buty
do trekkingu, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty
na wysokim obcasie, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki] buty wsuwane,
buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, damskie
kapcie składane, dziane buty dla niemowląt, eleganckie buty wyjściowe, espadryle, gumiaki, gumowce, jednorazowe pantofle domowe, kalosze [obuwie], kalosze [wkładane na obuwie], kapcie skórzane, mokasyny, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku,
obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie męskie i damskie, obuwie na plażę, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle domowe,
pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały damskie, sandały
do pedicure, sandały-drewniaki, sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały niemowlęce, tenisówki, tenisówki
na koturnie, spodnie skórzane, kamizelki skórzane, kurtki skórzane,
płaszcze skórzane, komplety skórzane, sukienki skórzane, kapcie
skórzane, buty skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane sandały
w stylu japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie, paski skórzane
[odzież], skórzane sukienki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami do pływania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami
do stóp, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
obuwniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemią domową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemią ogrodową,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dezynfekcją powierzchni,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maseczkami ochronnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z galanterią skórzaną, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami
do pływania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do renowacji mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
obuwniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemią domową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemią ogrodową,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dezynfekcją powierzchni,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z maseczkami ochronnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z galanterią skórzaną, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaj hurtowej w związku z torbami.

(111) 343186
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) KRUPIŃSKI JACEK, Trier (DE);
GWÓŹDŹ DANIEL, Gdańsk (PL);
MONGRID MACIEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUPINSKI CRANES
(540)
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(210) 523186

(591) czerwony, czarny
(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, dźwigi samobieżne, dźwigi załadowcze, maszyny dźwigowe, dźwigi
do rozładunku, instalacje dźwigowe, dźwigniki [maszyny], dźwigniki
hydrauliczne, mobilne dźwigi do pracy w dokach, podnośniki [urządzenia], podnośniki platformowe, podnośniki do ładunków, zasilane
elektrycznie podnośniki łodzi, podnośniki do podnoszenia pojazdów, podnośniki do przeładunku materiałów, akcesoria podnośnikowe do przyłączania do pojazdów lądowych, 37 Wynajem dźwigów,
serwisowanie, konserwacja i naprawa dźwigów, wynajem sprzętu
podnośnikowego, wynajem dźwigów do dużych ciężarów, 39 Usługi
dźwigów, transport dźwigów. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343187
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) GARŁO MARIUSZ CIZEMKA.PL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIŻEMKA
(540)

(210) 523188

(591) biały, czarny, brązowy, żółty
(531) 03.06.11, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty,
aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry],
artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki,
elastyczne torby na odzież, 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 przenośne na dokumenty, 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, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki
[puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, kuferki
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry podróżne, małe
damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe
torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety na bagaż, niewielkie torby podróżne, paski do torebek
na ramię, paski do portmonetek, pasy do bagażu, plecaki, plecaki
[małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, płócienne torby na zakupy, podróżne kufry, podróżne torby, podróżne torby na garderobę
wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze
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ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce
na klucze, portfele, portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty
kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele
na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych, portfele skórzane,
portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, saszetki biodrowe,
saszetki męskie, składane teczki, skórzane pasy na ramię, skórzane
portfele na karty kredytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane
torebki, skórzane walizki podróżne, specjalne futerały do noszenia
składanych lasek, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na książki,
torby na obuwie, torby na ramię, torby na ubrania, torby na zakupy,
torby pamiątkowe, torby plażowe, torby podróżne, 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 imitacji skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby uniwersalne, torebki, torebki damskie, torebki
do ręki, torebki do przewieszania przez ramię, torebki do noszenia
przy pasku, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, walizeczki,
walizki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na kółkach,
walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane,
walizki podróżne [podręczne], walizki z kółkami, walizy, 25 balerinki
[obuwie], baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki
dla niemowląt z wełny, butorolki, buty baletowe, buty damskie, buty
dla kobiet, buty dla niemowląt, buty do biegania, buty do jogi, buty
do kostki, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty dziecięce,
buty gimnastyczne, buty na płaskim obcasie, buty na platformie,
buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki]
buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, damskie kapcie składane, dziane buty dla niemowląt, eleganckie buty wyjściowe, espadryle, gumiaki, gumowce, jednorazowe
pantofle domowe, kalosze [obuwie], kalosze [wkładane na obuwie],
kapcie skórzane, mokasyny, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie męskie i damskie, obuwie na plażę, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle
domowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały damskie,
sandały do pedicure, sandały-drewniaki, sandały i buty plażowe,
sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały niemowlęce, tenisówki,
tenisówki na koturnie, spodnie skórzane, kamizelki skórzane, kurtki
skórzane, płaszcze skórzane, komplety skórzane, sukienki skórzane,
kapcie skórzane, buty skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane
sandały w stylu japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie, paski
skórzane [odzież], skórzane sukienki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami
do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do renowacji mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
obuwniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemią domową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemią ogrodową,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dezynfekcją powierzchni,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maseczkami ochronnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z galanterią skórzaną, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami
do pływania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do renowacji mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
obuwniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemią domową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemią ogrodową,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dezynfekcją powierzchni,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z maseczkami ochronnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z galanterią skórzaną, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaj hurtowej w związku z torbami.
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(111) 343188
(220) 2021 01 14
(210) 523190
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) BRATKOWSKA ELIZA OOROC, Krzywy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OOROC
(510), (511) 4 świece, świece perfumowane, świece stołowe, świece wotywne, świece okolicznościowe, świece pływające, świece
[oświetlenie], świece zapachowe, świece pochłaniające dym, świece
w puszkach, świece do oświetlenia, zapachowe świece aromaterapeutyczne, długie cienkie świece, oświetlenie bożonarodzeniowe
[świece], świece o kształtach owoców, świece do lampek nocnych,
świece o zapachu piżma, świece zawierające środki do odstraszania
owadów, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świeczki, zestawy świeczek, knoty do świec, świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie], wosk do wyrobu
świec, świeczki do dekoracji ciast, świeczki używane jako lampki nocne, wosk pszczeli do produkcji świec, wosk roślinny, wosk przemysłowy, wosk [surowiec], wosk pszczeli, woski palne, woski [surowce],
wosk do oświetlania, woski do oświetlania, woski do użytku w produkcji, wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji, wosk pszczeli
stosowany w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli do użytku w produkcji maści, knoty do zapalania, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież,
daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe
nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], odzież dziana, bliźniaki
[odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty
[odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki
[odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina
[odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież],
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury
[odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież
w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, sukienki, cheongsams czyli chińskie sukienki,
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane
koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule
z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule
niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane
na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie,
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe,
spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy
ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny,
swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry
z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny,
krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze
z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki,
kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki
sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki
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[chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki
futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem,
czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra,
kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie
szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki
do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie robocze, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczek, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie świec, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sojowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wosków, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie wosków zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
bluzek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bluz, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stolików, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie poduszek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skarpet
na krzesła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrazów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie rzeźb, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie świeczek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świec,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sojowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie wosków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wosków zapachowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bluzek, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bluz, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stolików, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie skarpet na krzesła, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie obrazów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rzeźb.

(111) 343189
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFTEYE PROTEKT
(540)

(210) 523192

(591) szary, pomarańczowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 343190
(220) 2021 01 14
(210) 523193
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) MÜNNICH KATARZYNA WOOD FOR JOY, Łukowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wood for Joy
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 05.01.03, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 20 meble drewniane, palety drewniane, drewniane skrzynie, kosze drewniane, skrzynki drewniane, drabiny drewniane, figurki
drewniane, pudełka drewniane, łóżka drewniane, pudełka z drewna,
figurki z drewna, meble ogrodowe drewniane, dekoracyjne skrzynki
drewniane, regały drewniane [meble], schodki [drabiny] z drewna,
tabliczki wykonane z drewna, drewniane ramy do obrazów, drewniane ramki na zdjęcia, przegrody drewniane do mebli, dekoracyjne
panele drewniane [meble], stelaże do łóżek drewniane, drewniane
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uchwyty do szuflad, odbojniki drewniane do drzwi, pudełka do pakowania złożone [drewno], modele samolotów [ozdoby] z drewna,
miniaturowe meble wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane z drewna, meble domowe wykonane z drewna, kosze ozdobne
wykonane z drewna, modele wykonane z drewna [ozdoby], ozdobne
modele wykonane z drewna, drabiny schodkowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, skrzynki na listy z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, drewniane uchwyty
do tablic informacyjnych, słupki z twardego drewna do drzew,
słupki do drzew z twardego drewna, skrzynie wykonane z drewna
do przechowywania, pudełka drewniane do układania w stosy, pudełka do pakowania w płaskiej postaci [drewno], pojemniki w formie
pudełek wykonanych z drewna, biurka, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty kuchenne
[meble], blaty na szafki, blaty robocze, blaty stołowe, bramki zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, chodziki dla dzieci, meble dla
dzieci, siedzenia dla dzieci, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, meble do pokojów dziecinnych, podstawki dla dzieci do samochodów, przenośne
siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, przewijaki dla niemowląt,
krzesełka dla niemowląt, meble dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, kosze dla niemowląt, torby-nosidełka niemowlęce, stoliki
do przewijania niemowląt, siedzenia przystosowane do niemowląt,
meble do przewijania niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, maty do przewijania niemowląt, przenośne łóżka dla niemowląt,
poduszki do karmienia niemowląt, kosze do spania dla niemowląt,
drzwi do mebli, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do szaf, drzwi
do mebli ze szkła, drzwi do szafek, elementy wnętrza szaf, komody,
komody [meble], krzesła, krzesła składane, krzesła stołowe, ławki,
meble, meble do salonu, meble kuchenne, meble modułowe [kombinowane], meble stołówkowe, meble sklepowe, meble z listewek, moduły biurkowe, niemetalowe części półek, nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, półka na talerze, półki biurowe, półki do pisania,
podstawy stołów, półki [meble], półki na książki, półki na żywność,
półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble], półki
ścienne [konstrukcje] metalowe, półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, półki wiszące [meble], Kitchen Helper, 35
usługi sprzedaży detalicznej związanej z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej związanej z meblami drewnianymi, usługi sprzedaży detalicznej związanej z meblami dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej
związanej z meblami do kuchni, usługi sprzedaży detalicznej związanej z drewnianymi półkami, usługi sprzedaży detalicznej związanej
z nogami do mebli, usługi sprzedaży detalicznej związanej z komodami, usługi sprzedaży detalicznej związane z półkami do pisania,
usługi sprzedaży detalicznej związanej z meblami do przewijania
niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej związane z półkami ściennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z półkami na talerze,
usługi sprzedaży detalicznej związane z siedzeniami przystosowanymi dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej związane z bramkami
zabezpieczającymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z poduszkami do karmienia dzieci, usługi sprzedaży detalicznej związane z koszami do spania dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej związane z przenośnymi siedzeniami kąpielowymi dla dzieci do wanien,
usługi sprzedaży detalicznej związane z biurkami, usługi sprzedaży
detalicznej związane z meblami dla niemowląt, usługi sprzedaży
detalicznej związane z bezpiecznymi łóżeczkami dla dzieci, usługi
sprzedaży detalicznej związane z drabinami schodkowymi wykonanymi z drewna, usługi sprzedaży detalicznej związane z kitchen helperami, usługi sprzedaży hurtowej związane z meblami, usługi sprzedaży hurtowej związane z meblami drewnianymi, usługi sprzedaży
hurtowej związane z meblami dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej
związane z meblami do kuchni, usługi sprzedaży hurtowej związane
z drewnianymi półkami, usługi sprzedaży hurtowej związane z nogami do mebli, usługi sprzedaży hurtowej związane z komodami,
usługi sprzedaży hurtowej związane z półkami do pisania, usługi
sprzedaży hurtowej związane z meblami do przewijania niemowląt,
usługi sprzedaży hurtowej związane z półkami ściennymi, usługi
sprzedaży hurtowej związane z półkami na talerze, usługi sprzedaży
hurtowej związane z siedzeniami przystosowanymi dla niemowląt,
usługi sprzedaży hurtowej związane z bramkami zabezpieczającym,
usługi sprzedaży hurtowej związane z poduszkami do karmienia
dzieci, usługi sprzedaży hurtowej związane z koszami dla niemow-
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ląt do spania, usługi sprzedaży hurtowej związane z przenośnymi
siedzeniami kąpielowymi dla dzieci do wanien, usługi sprzedaży
hurtowej związane z biurkami, usługi sprzedaży hurtowej związane
z meblami dla niemowląt, usługi sprzedaży hurtowej bezpiecznymi
łóżeczkami dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej związane z drabinami schodkowymi wykonanymi z drewna, usługi sprzedaży hurtowej
związane z kitchen helperami.

(111) 343191
(220) 2021 01 14
(210) 523195
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) ARINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Borek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARINEA
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, ciemnożółty, jasnopomarańczowy,
czerwona, ciemnopomarańczowy
(531) 01.15.03, 24.01.07, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 falowniki fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne,
fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, moduły fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, kamery bezpieczeństwa,
osobiste alarmy bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa
[elektryczne], sygnały bezpieczeństwa [mechaniczne], urządzenia
do kontroli bezpieczeństwa, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, czujniki ruchu
do świateł bezpieczeństwa, fotokomórki do użycia z oświetleniem
bezpieczeństwa, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż
do pojazdów], sygnały bezpieczeństwa [dźwiękowe], inne niż do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, ładowarki, ładowarki przenośne, ładowarki samochodowe, ładowarki
bezprzewodowe, ładowarki sieciowe, urządzenia do ładowania, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii
elektrycznych, kompensacyjne ładowarki baterii, mierniki ciśnienia
ładowania, ładowalne baterie elektryczne, elektroniczne moduły
ładowalne, elektryczne regulatory ładowania, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki
do baterii słonecznych, elektryczne kable do ładowania, ładowarki
do samochodów elektrycznych, baterie do ponownego ładowania,
baterie słoneczne do ponownego ładowania, stacje ładowania dla
pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, czujniki do ochrony prywatności, czujniki dymu, elektroniczne
systemy zabezpieczające do sieci domowej, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do wykrywania dymu, urządzenia do kontrolowania ognia, urządzenia i instrument sygnalizacyjne,
wykrywacze dymu, znaczniki bezpieczeństwa, oprogramowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania budynkami, oprogramowanie do zarządzania obrazem, oprogramowanie do zarządzania
personelem, systemy zarządzania budynkami [BMS], urządzenia
do zarządzania sieciami, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych,
komputery do użytku w zarządzaniu danymi, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, elektryczne urządzenia
sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, systemy alarmowe, oprogramowanie systemowe, elektroniczne systemy kontrolne, komputerowe systemy operacyjne, interaktywne systemy komputerowe,
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programy systemów operacyjnych, programy do sieciowych systemów operacyjnych, elektroniczny system kontrolowania dostępu
do budynków, elektroniczne systemy wyświetlające dla kierowców
pojazdów, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, instalacje elektryczne, instalacje alarmowe,
instalacje elektrycznego okablowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, przewody instalacji elektrycznych, elektryczne instalacje sterujące, instalacje automatyczne do sterowania dostępem,
instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], elektryczne instalacje
do kontroli dostępu, materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, 37 remont nieruchomości, remontowanie budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie
remontów budynków, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów,
malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie i lakierowanie, montaż podłóg drewnianych, montaż ścian działowych
kartonowo-gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż paneli gipsowych, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, nadzór nad
budowaniem konstrukcji, nakładanie farb ochronnych na drewno,
nakładanie faktur na sufity, nakładanie wodoodpornych wykładzin,
nakładanie wylewki posadzkowej, szlifowanie papierem ściernym,
szlifowanie przy użyciu pumeksu, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, tynkowanie, udzielanie
informacji związanych z renowacją budynków, układanie kabli, układanie parkietów, układanie płytek podłogowych, układanie pokryć
sufitów, układanie przewodów głównych, usługi budowlane, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi demontażu, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi malarskie, usługi
tynkowania, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 45 badania
prawne, doradztwo prawne, usługi rejestracyjne jako usługi prawne,
usługi informacji prawnej, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi monitorowania prawnego, usługi asystentów prawnych, usługi wsparcia prawnego, pośrednictwo
w procedurach prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności
z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi informacyjne
w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi informacyjnej doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych.

(111) 343192
(220) 2021 01 14
(210) 523196
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) BONDAR EWA VISION DISTRIBUTION, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eboard
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, szary, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 9 czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, ekrany wideo, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], fotokopiarki, głośniki, interaktywne tablice elektro-
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niczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy
audio, interfejsy komputerowe, kamery wideo, komputery, komputery cienki klient, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], meble laboratoryjne, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające
wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, nośniki do rejestracji
dźwięku, obudowy głośników, okulary 3D, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory,
projektory wideo, przenośne odtwarzacze multimedialne [, publikacje elektroniczne, do pobrania, roboty do teleprezentacji, roboty
edukacyjne, roboty laboratoryjne, słuchawki [zakładane na głowę],
słuchawki do komunikacji zdalnej, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, subwoofery, tablety, urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia kinematograficzne, urządzenia telewizyjne, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej.

(111) 343193
(220) 2021 01 15
(210) 523198
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) APREFAST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 343194
(220) 2021 01 15
(210) 523200
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) SZKUDLAREK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sales PowerPlay
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, 16 drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), kursy szkoleniowe,
kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe związane z obsługą
klienta, nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń,
organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem,
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie
programów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń
handlowych, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, pokazy [do celów szkoleniowych], prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem
czasem, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przekazywanie know-how
[szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, pu-
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blikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, skomputeryzowane szkolenia,
skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne,
szkolenia komputerowe, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenie i instruktaż, szkolenie
z zakresu sprzedaży, szkolenie zaawansowane, szkolenie związane
z karierą zawodową, trening osobisty [szkolenie], udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla
młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia
szkoleń, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi doradcze
dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradztwa
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z grami, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi,
usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi organizowania i prowadzenia
warsztatów szkoleniowych, usługi szkoleń pracowników związane
z nowoczesną technologią biurową, usługi szkolenia dla personelu,
usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia personelu, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego,
usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące
marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania projektami, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży,
usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania,
usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkoleń handlowych,
usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, zapewnianie
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych
online, zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie
szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej.

(111) 343195
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) ZAJĄC ARKADIUSZ, Hrubieszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perqins
(540)

(210) 523202

(591) zielony, biały, czarny
(531) 03.04.07, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
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za pomocą mediów społecznościowych, reklama, reklamy online,
oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, publikowanie materiałów reklamowych
online, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym.

(111) 343196
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) SRP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TE-CH
(540)

(210) 523203

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 01.13.10, 15.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi handlu detalicznego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy.
(111) 343197
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ranigast S-O-S
(540)

(210) 523206

(591) niebieski, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.05.04, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 343198
(151) 2021 06 15

(220) 2021 01 15
(441) 2021 03 01

(210) 523208
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(732) BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carla Hansen
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 03.07.19
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna frotowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa z papieru, bielizna pościelowa z tekstylnych
materiałów nietkanych, dopasowane pokrowce na materace, jednorazowa pościel tekstylna, jedwabne koce na łóżka, kapy na łóżka,
kapy na łóżka z bawełny, kapy na łóżka ze sztucznych włókien, koce
bawełniane, koce dla niemowląt, koce dla zwierząt domowych, koce
do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, koce
jedwabne, koce na kanapę, koce piknikowe, koce [podkłady] na materace, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki dziecięce, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry frotte, kołdry półpuchowe, kołdry
[poszwy], kołdry [przykrycia], kołdry puchowe, kołdry wypchane
gęsim pierzem, kołdry wypchane gęsim puchem, kołdry wypełnione
jedwabiem, kołdry wypełnione piórami, kołdry z materiałów tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, kołdry zawierające
syntetyczne materiały wypełniające, narzuty, narzuty do łóżeczek
dziecięcych, narzuty na łóżka, narzuty na łóżko, narzuty pikowane,
narzuty pikowane [artykuły pościelowe], narzuty pikowane na łóżka,
ozdobne poszewki na poduszki, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe poszewki na poduszkę, papierowa pościel jednorazowa, papierowe narzuty na łóżka, podkłady na łóżko, pokrowce
na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrowce na poduszki, pokrowce na termofory, pokrycie
na materace, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, poszewki
na poduszki do spania, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], poszwy na kołdry, poszwy na kołdry i kołdry puchowe, poszwy
na kołdry puchowe, poszwy na poduszki, profilowane prześcieradła,
prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do wyścielania śpiworów, prześcieradła na łóżka, prześcieradła
na łóżka z lambrekinem, prześcieradła z lambrekinem, prześcieradła
z papieru, prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone
dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], przykrycia na łóżka,
przykrycia na łóżko pikowane, puchowe narzuty [przykrycia], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory,
śpiwory kempingowe, tartanowe pledy podróżne, tekstylne poszwy
na kołdry, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, wkładki do śpiwora, bielizna kuchenna, bielizna stołowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, bielizna stołowa z materiałów
tekstylnych, bieżniki stołowe, bieżniki stołowe niepapierowe, bieżniki stołowe tekstylne, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych,
bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, bieżniki [tekstylne] na blaty
stołowe, ceraty [obrusy], dekoracyjne tekstylne serwety na stół, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, frotte, jednorazowe obrusy tekstylne, koronkowe maty stołowe nie z papieru, materiał ręcznikowy, materiały ręcznikowe [tekstylne], maty lniane, maty
stołowe (nie z papieru), nieduże artykuły tekstylne [bielizna stołowa],
obrusy, obrusy niepapierowe, obrusy tekstylne, obrusy z adamaszku, obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych, obrusy z tworzyw
sztucznych, ozdobne serwetki z materiału, podkładki na stół pod
talerze, niepapierowe, podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, podkładki pod talerze, niepapierowe, podkładki stołowe [niepapierowe], podstawki
pod napoje w postaci bielizny stołowej, ręczniki do rąk wykonane
z materiałów tekstylnych, ręczniki do rąk z materiałów tekstylnych,
ręczniki kuchenne, rękawice do mycia, ściereczki barowe, ściereczki
do wycierania naczyń do gospodarstwa domowego, ścierki do osuszania naczyń, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne [bielizna stołowa], serwetki z materiału, serwety na stół niepapierowe, tekstylne
maty na stół, tekstylne podkładki pod nakrycia, tekstylne podstawki
pod naczynia, bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, duże ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, flanela sanitarna, materiały ręcznikowe [tekstylne] przystosowane do dozowników, myjki do twarzy, myjki do twarzy tekstylne,
myjki do twarzy w postaci rękawiczek, myjki do twarzy z tkaniny
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frotté, narzuty frotte, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki do rąk, ręczniki
do twarzy, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki frotte, ręczniki golfowe, ręczniki kąpielowe, ręczniki kąpielowe do owijania, ręczniki
łazienkowe, ręczniki plażowe, ręczniki plażowe [tekstylne], ręczniki
[tekstylne] dla małych dzieci, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt,
ręczniki [tekstylne] przystosowane do dozowników, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, ręczniki-turbany do suszenia włosów, ręczniki tureckie, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych,
ręczniki z kapturem, rękawice kąpielowe, rękawice-myjki do użytku
toaletowego, rękawice z jednym palcem wykonane z materiałów
nietkanych przeznaczone do mycia ciała, ściereczki do mycia ciała
z materiałów tekstylnych nietkanych [inne niż do celów medycznych], ściereczki do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych
[inne niż do celów medycznych], ściereczki do mycia ciała [inne niż
do celów medycznych], ściereczki do usuwania makijażu, tekstylne
chusteczki do demakijażu, inne niż nasączone kosmetykami, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż nasączone preparatami toaletowymi, tekstylne myjki do twarzy, tekstylne ręczniki do ćwiczeń,
tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki z logo amerykańskich
drużyn futbolowych, tekstylne ściereczki do demakijażu inne niż nasączone kosmetykami, tekstylne ściereczki do demakijażu inne niż
nasączone preparatami toaletowymi, bielizna pościelowa, pościel,
pościel jako materiały tekstylne, ścierki do osuszania szkła [ręczniki],
dopasowane pokrowce na deski toaletowe [z tkanin lub substytutów
tkanin], dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, materiały tkane do mebli, narzuty ochronne na meble ogrodowe, narzuty
ochronne na meble z materiałów tekstylnych, ochronne pokrowce
[narzuty] na materace i meble, oparcia krzeseł [artykuły tekstylne],
pokrowce na deski klozetowe, pokrowce na deski klozetowe z tekstyliów, pokrowce na fotele sako, pokrowce na kanapy, pokrowce
na krzesła, pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane, pokrowce z tkaniny na deski toaletowe, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw
sztucznych (niedopasowane), pokrycia mebli z tworzyw sztucznych,
pokrycia na meble z tkanin, tekstylne pokrowce ochronne na meble,
wymienne pokrowce ochronne na siedzenia mebli [narzuty], ceraty,
dżersej [materiał], dzianina, dzianiny z przędzy bawełnianej, dzianiny
z przędzy jedwabnej, dzianiny z przędzy wełnianej, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, bielizna do celów domowych, tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.

(111) 343199
(220) 2021 01 15
(210) 523211
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) BOTANICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANICA DEVELOPMENT
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi inwestycyjne, opieka nad inwestycjami, pośrednictwo inwestycyjne, administrowanie inwestycjami, zarządzanie
inwestycjami, organizowanie inwestycji, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi wyceny nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości [finansowa],
inwestowanie w nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena],
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, inwestowanie
kapitału w nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nierucho-
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mości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena w kwestiach majątku
nieruchomego, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 37 budownictwo, budowa części budynków, budowa fundamentów budynków, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa
budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, uszczelnianie budynków podczas budowy, budowa domów, restauracja budynków, odnawianie budynków, renowacja budynków, nadzór budowlany, usługi budowlane,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 343200
(220) 2021 01 15
(210) 523212
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) BOTANICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANICA RESIDENCE
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.13, 07.01.08, 26.11.08
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne
hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich,
zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania
hotelami [dla osób trzecich], zarządzanie hotelowymi programami
motywacyjnymi osób trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 inwestowanie
w nieruchomości, zarządzanie powiernicze inwestycjami, inwestycje
majątkowe [nieruchomości], finansowanie inwestycji budowlanych,
inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
usługi w zakresie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości
[finansowa], administrowanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, wycena w kwestiach majątku
nieruchomego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
37 budownictwo, budowa części budynków, budowa fundamentów
budynków, budowa budynków wielorodzinnych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, uszczelnianie budynków podczas budowy,
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budowa domów, restauracja budynków, odnawianie budynków,
renowacja budynków, nadzór budowlany, usługi budowlane, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 343201
(220) 2021 01 15
(210) 523215
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SZCZEPAŃSKA-DVALISHVILI SYLWIA, Kiekrz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANINY
(540)

(531) 27.05.01, 28.19.99, 05.07.10, 19.09.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: napoje alkoholowe, wino, usługi importowo-eksportowe, 43 przygotowywanie i serwowanie dań
i napojów kuchni gruzińskiej do bezpośredniego spożycia, oferowanie i serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie i serwowanie napojów alkoholowych w restauracjach i barach,
przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie do klienta,
przygotowywanie dań i napojów na wynos, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, organizacja i obsługa bankietów i imprez okolicznościowych, serwowanie wina w winiarni, usługi kateringowe, winiarnie,
usługi barów i restauracji.
(111) 343202
(220) 2021 01 16
(210) 523221
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Termowizja Defektu by Kejor
(510), (511) 41 szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa,
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi
instruktażowe i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
szkoleniowe dla biznesu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego.
(111) 343203
(220) 2021 01 17
(210) 523226
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) GŁUCH KRZYSZTOF FIRMA BUDOWLANA KRISBUD,
Karniowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDOK Residence
(540)

mości handlowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, 37 budownictwo mieszkaniowe,
42 planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.

(111) 343204
(220) 2021 01 18
(210) 523234
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grupa PBI Razem możemy więcej
(510), (511) 1 Minerały przemysłowe, Siarka (S), 19 Kostka brukowa,
Beton, Masa betonowa prefabrykowana, Betonowe elementy budowlane, Betonowe materiały budowlane, Betonowe elementy brukowe,
Wymieszany beton wylewany na miejscu, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Mieszanki bitumiczne, Kamień, Budowlany kamień naturalny, Kamień, skała, glina i minerały, Kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, Materiały budowlane z bitumu,
Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały do naprawy
dróg, Materiały budowlane niemetalowe, Piasek, Żwir kamienny, Minerały do użytku w budownictwie, 35 Administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Nadzór nad działalnością gospodarczą,
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, 37 Budowa dróg, Budowa infrastruktury, Budowa jezdni,
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Konserwacja dróg, Roboty wydobywcze w górnictwie, Wynajem
maszyn budowlanych, Wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych,
Wynajem narzędzi, Roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Usługi transportowe, Transport drogowy, Usługi transportu ładunków, Transport
i dostawy towarów, Wynajem pojazdów, Wynajem samochodów, 40
Oczyszczanie minerałów przy użyciu metod magnetycznych, Oczyszczanie minerałów przy użyciu metod chemicznych, 42 Usługi w zakresie poszukiwania minerałów, Usługi laboratoryjne.
(111) 343205
(220) 2021 01 18
(210) 523240
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) SZUTER MARTA SHADOW LINES, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) USTA RZEŹBIONE
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Prezentacje towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Reklama
i usługi reklamowe.
(111) 343206
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) IWICKI PRZEMYSŁAW BIK, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziołowa Kotlina
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.11, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nierucho-
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(210) 523125

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.

(111) 343207
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) STARTLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małe Pułkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARTLAS
(540)

55

(540)

(210) 523126

(531) 27.05.01, 24.15.02
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 44
usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 343208
(220) 2021 01 14
(210) 523130
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) KOŁODZIEJCZYK JOANNA, KOWALSKA OLGA ROSEANA
SPÓŁKA CYWILNA, Niegowoniczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roseana
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.01, 05.05.20
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki eteryczne, kosmetyczne preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe.
(111) 343209
(220) 2021 01 14
(210) 523169
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WARSZAWA 2030+,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAROMETR OBYWATELSKI
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
działań organów samorządowych, usługi związane ze zwiększeniem
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, publikowanie w tym publikowanie on-line wyników badań działalności organów samorządowych.
(111) 343210
(220) 2021 01 14
(210) 523135
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) KASAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASAP

(591) brązowy, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.12, 26.11.21
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, kebab, mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, konserwy
rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko skondensowane, produkty mleczne, napoje mleczne, bita śmietana, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe, margaryna,
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa,
mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery
owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce morza,
zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie mięsa,
koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały przetworzone, bakalie,
olej, kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane, konserwowe,
chipsy ziemniaczane, owocowe, sojowe, warzywne, ozdoby do ciast
i wypieków zawarte w tej klasie, polewy do ciast i wypieków zawarte w tej klasie, 30 ozdoby do ciast i wypieków zawarte w tej klasie,
polewy do ciast i wypieków zawarte w tej klasie, chipsy ryżowe, zbożowe, kukurydziane, chipsy tortilla i taco, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: gotowe posiłki składające
się głównie z kebaba, kebab, mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie,
kiełbasy, ryby, konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko skondensowane,
produkty mleczne, napoje mleczne, bita śmietana, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło
kakaowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, chipsy, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup,
grzyby konserwowane, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały, bakalie,
ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, olej, kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane, konserwowe, pozwalające
potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz
kupować te towary, w szczególności w sklepie, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.
(111) 343211
(220) 2021 01 14
(210) 523147
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Meelania
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.
(111) 343212
(151) 2021 06 01

(220) 2021 01 14
(441) 2021 02 15

(210) 523152
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(732) NAPIERACZ DARIUSZ, Mechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) garden SECRET 4you
(540)

(531) 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16
(510), (511) 19 piwnice ogrodowe z prefabrykatów, piwnice z laminatu, piwnice z prefabrykatów z tworzyw sztucznych, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe budynki przenośne z wyposażeniem,
obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne.
(111) 343213
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) SZOKA DOMINIKA MO-KA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOKA Nieruchomości
(540)

(210) 523159

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24, 14.05.03, 14.05.12,
14.05.18, 14.05.20
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, 35 analiza marketingowa nieruchomości, aukcje nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
w zakupie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
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powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
timesharing nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi
depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowania zakupu
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności 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 ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wyceny
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych,
usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, 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 związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena i zarządzanie
nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków finansowych
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na zakup nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
37 budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, konserwacja
nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42
usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, oględziny nieruchomości.

(111) 343214
(220) 2021 01 14
(210) 523163
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁPA
(510), (511) 33 ekstrakty napojów alkoholowych, esencje alkoholowe, cydr, galaretki z alkoholem, grzane wino, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje energetyczne zawierające alkohol, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów.
(111) 343215
(220) 2021 01 14
(210) 523168
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOMAT
(510), (511) 7 maszyny do transportu odpadów i śmieci, rozdrabniarki odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadków, urządzenia rozdrabniające do recyklingu, maszyny do recyklingu, urządzenia do recyklingu odpadów, sortowniki odpadów, urządzenia do separacji
śmieci i odpadów, rozdzielające urządzenia elektryczne, 9 programy
komputerowe, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
zdalnego sterowania.
(111) 343216
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) BUCZKOWSKI PRZEMYSŁAW, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARRAMBA
(540)

(210) 523173

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.06.06
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi kateringowe, restauracje
oferujące dania na wynos.
(111) 343217
(220) 2021 01 14
(210) 523175
(151) 2021 06 14
(441) 2021 03 01
(732) ZAŁĘSKI ZBIGNIEW P.P.H.U. UZIMEX, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZIMEX TravelVan
(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 26.01.11, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 zabudowa samochodów na Campery.
(111) 343218
(151) 2021 06 08

(220) 2021 01 12
(441) 2021 02 15

(210) 523052
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(732) SKANSKA RESIDENTIAL DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Solen Kabaty
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych,
inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie zawarte
w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu
w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane, ich zabudowie i sprzedaży, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej
i handlowej, usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach
usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów,
wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, 39 wynajmowanie garaży i miejsc
parkingowych, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 43 udostępnianie obiektów na konferencje, seminaria, konwencje i wystawy, 45
obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(111) 343219
(220) 2021 01 11
(210) 523055
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIGRELOX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, preparaty i substancje farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(111) 343220
(220) 2021 01 12
(210) 523056
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) OPTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optea
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 02.09.14, 02.09.15
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników.
(111) 343221
(220) 2021 01 12
(210) 523058
(151) 2021 06 22
(441) 2021 02 22
(732) HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nutriformin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze.
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(111) 343222
(220) 2021 01 12
(210) 523065
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hel of a Man
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież
skórzana, bluzy dresowe, kurtki bluzy, koszule, kurtki, kurtki sportowe, spodnie, płaszcze, swetry, swetry rozpinane, swetry [odzież],
topy [odzież], bielizna termoaktywna, bikini, bielizna dla kobiet, stroje kąpielowe monikini, sukienki damskie, spódnice, czapki wełniane,
czapki sportowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe
z kapturem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie
reklamy, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw w celach handlowych,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 343223
(220) 2021 01 13
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) LIFTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS liftsystem
(540)

(210) 523074

(591) zielony, ciemnozielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.22, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów.
(111) 343224
(220) 2021 01 13
(210) 523075
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER BLOCK
(540)

(591) zielony, szary, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 24.01.03,
24.01.05, 24.01.20, 24.15.01, 24.15.11, 01.13.15
(510), (511) 3 ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń,
preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, impregnowane
chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, środki do zmywania
naczyń, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), mydło [detergent],
detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
środki do czyszczenia toalet, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
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czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami do czyszczenia, 6
folia aluminiowa, 8 zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], 16 folia z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności, folie z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności do użytku w gospodarstwie domowym, nawijana na rolkę
folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, papier pergaminowy, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy
na śmieci, worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, torebki
z tworzyw sztucznych na kanapki, torebki do pieczenia z tworzyw
sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki
na śmieci, torebki na kostki lodu, torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, torebki na kanapki [papierowe], papierowe
torebki śniadaniowe, 17 tworzywa sztuczne z odzysku, kompozyty
z tworzyw sztucznych po recyklingu, 21 aluminiowe formy do wypieków, aluminiowe naczynia do gotowania, formy aluminiowe
[przybory kuchenne], jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej
do użytku domowego, blachy do pieczenia wykonane z aluminium,
szklane naczynia do picia, kubki papierowe, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], szklanki bez uchwytów, garnki kuchenne, naczynia żaroodporne, zestawy naczyń do gotowania, naczynia
ceramiczne, przybory do wypieków, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne z silikonu, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, łopatki do ciast, przybory do nakładania porcji ciasta,
naczynia do pieczenia, mopy, gąbki kuchenne, gąbki do szorowania,
gąbki czyszczące, wiadra do mopów, końcówki do mopów, mopy
obrotowe, zmywaki druciane do czyszczenia, wiadra z wyciskarkami
do mopów, stalowa wełna do czyszczenia, wełna stalowa, zmywaki
ścierne, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia do użytku
domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, gąbki, gąbki
do użytku domowego, szmatki do czyszczenia, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, szmaty
do podłóg, naczynia, biodegradowalne talerze, biodegradowalne
talerze na bazie masy papierniczej, talerze jednorazowego użytku,
pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, naczynia do kuchenek
mikrofalowych, talerze papierowe, półmiski do serwowania potraw,
talerze, talerze z tworzyw sztucznych, talerze z tworzyw sztucznych
[naczynia], słomki do picia, 24 ściereczki jednorazowe, chusteczki
tekstylne.

(111) 343225
(220) 2021 01 13
(210) 523076
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVER BLOCK
(540)

(591) zielony, szary, żółty
(531) 01.13.15, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.20, 24.15.01, 24.15.11,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.13, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń,
preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, impregnowane
chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, środki do zmywania
naczyń, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), mydło [detergent],
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detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
środki do czyszczenia toalet, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami do czyszczenia, 6
folia aluminiowa, 8 zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], 16 folia z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności, folie z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności do użytku w gospodarstwie domowym, nawijana na rolkę
folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, papier pergaminowy, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy
na śmieci, worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, torebki
z tworzyw sztucznych na kanapki, torebki do pieczenia z tworzyw
sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki
na śmieci, torebki na kostki lodu, torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, torebki na kanapki [papierowe], papierowe
torebki śniadaniowe, 17 tworzywa sztuczne z odzysku, kompozyty
z tworzyw sztucznych po recyklingu, 21 aluminiowe formy do wypieków, aluminiowe naczynia do gotowania, formy aluminiowe
[przybory kuchenne], jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej
do użytku domowego, blachy do pieczenia wykonane z aluminium,
szklane naczynia do picia, kubki papierowe, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], szklanki bez uchwytów, garnki kuchenne, naczynia żaroodporne, zestawy naczyń do gotowania, naczynia
ceramiczne, przybory do wypieków, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne z silikonu, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, łopatki do ciast, przybory do nakładania porcji ciasta,
naczynia do pieczenia, mopy, gąbki kuchenne, gąbki do szorowania,
gąbki czyszczące, wiadra do mopów, końcówki do mopów, mopy
obrotowe, zmywaki druciane do czyszczenia, wiadra z wyciskarkami
do mopów, stalowa wełna do czyszczenia, wełna stalowa, zmywaki
ścierne, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia do użytku
domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, gąbki, gąbki
do użytku domowego, szmatki do czyszczenia, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, szmaty
do podłóg, naczynia, biodegradowalne talerze, biodegradowalne
talerze na bazie masy papierniczej, talerze jednorazowego użytku,
pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, naczynia do kuchenek
mikrofalowych, talerze papierowe, półmiski do serwowania potraw,
talerze, talerze z tworzyw sztucznych, talerze z tworzyw sztucznych
[naczynia], słomki do picia, 24 ściereczki jednorazowe, chusteczki
tekstylne.

(111) 343226
(220) 2021 01 13
(210) 523081
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) GAŁOSZ ADRIAN BESKID DIVERS, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balony BIELSKO
(540)

(591) żółty, czerwony, zielony, biały
(531) 21.01.16, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu: balonów dekoracyjnych, balonów do napełniania helem, maskotek, zabawek,
konfetti, serpentyn, kotylionów, sztucznego śniegu, masek, ozdób
okolicznościowych, ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych,
naczyń jednorazowych, kwiatów sztucznych z materiału i z tworzyw sztucznych, stroików i wianków z tkanin i z tworzyw sztucznych, sztucznych owoców i warzyw oraz kompozycji z owoców
i warzyw, girland, wstęg do dekorowania, ubrań, okryć głowy,
strojów karnawałowych, strojów Mikołaja, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, 41 usługi w zakresie organizowania
gier, zabaw i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez okolicznościowych i sportowych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, usługi prowadzenia działalności
szkoleniowej we wszystkich dziedzinach życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja
kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, organizacja wystaw i targów, usługi
dekorowania balonami, 42 usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii
do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji
i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych.

(111) 343227
(220) 2021 01 13
(210) 523084
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 15
(732) ŻYLIK MATEUSZ USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE FIZJOFACTORY, Łuków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fizjo-Factory
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, przekazywanie know-how
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44
fizjoterapia, usługi medyczne, masaż, pomoc medyczna, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 343228
(220) 2021 01 13
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) SYSTEM PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bielprint
(540)

(210) 523088

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.08, 26.01.01,
26.01.03, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, kopiowanie zapisów [papier], kopiowanie akt [papier], usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z drukami, dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], publikowanie druków do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], reklama.

60

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 343229
(220) 2021 01 13
(210) 523095
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ORTOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orto Go
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia
i przyrządy do rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, medyczne
aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty ortopedyczne, implanty ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, urządzenia
i przyrządy ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, protezy ortopedyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym urządzeń i przyrządów do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzeń medycznych, leków,
kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia do stosowania w lecznictwie, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie opieki medycznej
i zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie ochrony zdrowia, usługi diagnostyki medycznej, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi dentystyczne i ortodontyczne, pielęgnacja urody, salony piękności, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi spa, usługi doradcze w zakresie
dietetyki, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja, usługi doradztwa,
informacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, kompilacja raportów medycznych, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej.
(111) 343230
(220) 2021 01 13
(210) 523094
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ORTOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) orto go
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia
i przyrządy do rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, medyczne
aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty ortopedyczne, implanty ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, urządzenia
i przyrządy ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, protezy ortopedyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym urządzeń i przyrządów do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzeń medycznych, leków,
kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia do stosowania w lecznictwie, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie opieki medycznej
i zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie ochrony zdrowia, usługi diagnostyki medycznej, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi dentystyczne i ortodontyczne, pielęgnacja urody, salony piękności, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi spa, usługi doradcze w zakresie
dietetyki, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja, usługi doradztwa,
informacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, kompilacja raportów medycznych, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej.
(111) 343231
(220) 2021 01 13
(210) 523090
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) BINKA ANDRZEJ ZABAWA & KAWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zabawa & Kawa
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(540)

(591) ciemnoróżowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, 43 usługi kawiarni.
(111) 343232
(220) 2021 01 13
(210) 523108
(151) 2021 06 14
(441) 2021 03 01
(732) STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE PUŁK 37, Grabków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna
(510), (511) 41 organizowanie widowisk, rekonstrukcji historycznych,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja historyczna poprzez
pokazy rekonstrukcyjne, odtwarzanie i podtrzymywanie tradycji
wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia wojska polskiego ze szczególnym podkreśleniem
wojska II Rzeczypospolitej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(111) 343233
(220) 2021 01 13
(210) 523112
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Stary Niedźwiedź
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry
planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły
sportowe i gimnastyczne, gry planszowe, gry towarzyskie, gry edukacyjne.
(111) 343234
(220) 2021 01 13
(210) 523116
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHRUP MNIE Z ROZKOSZĄ
(510), (511) 30 batoniki, batony zbożowe, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 343235
(220) 2021 01 13
(210) 523117
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRYŹ MNIE CZULE
(510), (511) 30 batoniki, batony zbożowe, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze],
wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(111) 343236
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) BIEGAŁA KRZYSZTOF, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 523120
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(540) FOOQS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 naklejki, naklejki na samochody, dekoracyjne naklejki
na kaski, naklejki na motocykle.
(111) 343237
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) KADEJ JOANNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkrzAsie Joanna Kadej
(540)
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(111) 343239
(220) 2020 09 16
(210) 518327
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) JACHYMIAK PAWEŁ, Ratułów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKIE SPECJAŁY TRADYCYJNE WYROBY Z PODHALA
(540)

(210) 523122

(531) 06.01.02, 07.01.09, 05.01.10, 27.05.01
(510), (511) 29 ser owczy, przetworzony ser, ser wędzony, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery dojrzewające, nabiał i substytuty nabiału,
35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczym.
(531) 27.05.01, 02.01.07, 02.01.07
(510), (511) 20 figurki drewniane, figurki z drewna, ozdobne figurki
wykonane z drewna, figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane
z pochodnych gipsu, ozdobne figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, ozdobne figurki wykonane z wosku, figurki wykonane z żywicy drzewnej, figurki miniaturowe
[z tworzyw sztucznych], 28 figurki do zabawy wykonane z tworzyw
sztucznych, figurki do zabawy, figurki [modele w zmniejszonej skali],
figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zabawki, zabawki pluszowe,
skrzaty jako zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.
(111) 343238
(220) 2010 01 15 K
(210) 523124
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) ARISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 04.05.02, 04.05.03, 29.01.14
(510), (511) 16 plakaty, albumy, druki, katalogi, książki, notesy, artykuły papiernicze, prospekty, opakowania papierowe, 27 dywany,
chodniki (kilimy), dywaniki samochodowe, dywaniki antypoślizgowe, 39 pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów
(zaopatrzenie), dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie i przez Internet, dystrybucja paczek.

(111) 343240
(220) 2021 01 19
(210) 523305
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BROKER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HMN HOMEMADE NIERUCHOMOŚCI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.
(111) 343241
(220) 2021 01 21
(210) 523402
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHOCONOOT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 29 Batony na bazie orzechów i owoców, Desery mleczne, Desery owocowe, Jogurt, Koktajle na bazie mleka i jogurtu, Masło orzechowe, Napoje na bazie mleka i jogurtu, Owoce mrożone,
Orzechy jadalne, Orzechy przetworzone, Pasty orzechowe, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przetwory owocowe, 30 Batoniki, Batony energetyczne, Batony zbożowe, Ciasta, Ciasteczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, Kawa, Lody spożywcze,
Lody spożywcze w proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony
jogurt (lody spożywcze), Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy
owocowe (sosy), Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki
wiążące do lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyroby cukiernicze, 35 Usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, Usługi handlu detalicznego lodów, Usługi handlu detalicznego
pojemników na żywność lub napoje, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 Kawiarnie,
Lodziarnie, Usługi mobilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(111) 343242
(220) 2021 01 21
(151) 2021 06 15
(441) 2021 02 22
(732) HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) horienmedical
(540)

(210) 523405

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Zestawy testów owulacyjnych, Preparaty do diagnozowania owulacji, Preparaty in vitro do przewidywania owulacji
do użytku domowego, Preparaty in vitro do przewidywania owulacji,
Preparaty do diagnozowania ciąży, Zestawy testowe in vitro do określania płci, Preparaty diagnostyczne in vitro do celów medycznych,
Odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych], Odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów weterynaryjnych], Odczynniki do diagnostyki klinicznej, Odczynniki
i testy do diagnostyki medycznej do badania płynów ciała, 44 Testy
ciążowe, Przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę.
(111) 343243
(220) 2021 01 21
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) SKOWRON HENRYK, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HSsłupki
(540)

(210) 523406

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Balustrady metalowe, Boazeria metalowa, Ciągnione
i polerowane pręty metalowe, Drabiny metalowe, Drobne wyroby
metalowe, Metalowe gwoździe druciaki, Kołki do ścian, metalowe,
Konstrukcje metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe paliki do roślin lub drzew, Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, Panele akustyczne metalowe,
Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe,
Zatyczki metalowe, Słupki metalowe, Metalowe słupki ogrodowe,
Metalowe słupki do balustrad, Słupki metalowe do rozprowadzania kabli, Słupki metalowe do przeprowadzania przewodów, Słupki
metalowe do uzyskiwania dostępu do kabli, Słupki metalowe typu
T-post do ogrodzeń, Metalowe słupki ogrodzeniowe do samodzielnego osadzania w ziemi, Kształtowniki z metalu, Podpory metalowe
do słupków ogrodzeniowych, 19 Balustrady niemetalowe, Boazeria niemetalowa, Ogrodzenia niemetalowe, Niemetalowe parkany,
Ścianki działowe niemetalowe, Budowlane (Konstrukcje-) niemetalowe, Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
Drewno obrobione, Elementy konstrukcyjne z drewna, Palisady
niemetalowe, Słupki ogrodzeniowe (Niemetalowe-), Słupki z materiałów niemetalowych, Słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, Słupki do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, Słupki niemetalowe typu T-post do ogrodzeń, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe
do samodzielnego osadzania w ziemi, Podpory do słupków ogrodzeniowych, niemetalowe, Płoty, parkany niemetalowe, Ogrodzenia
(płoty) graniczne z materiałów niemetalowych, 20 Słupki ogrodowe
niemetalowe, Słupki do drzew z twardego drewna, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich drewnianych, metalowych oraz wykonanych
z tworzyw sztucznych elementów ogrodzenia i słupków w sklepach
i hurtowniach oraz ich sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej pozwalające klientom oglądać i nabywać, Informacja handlowa
wspomagana komputerowo, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach
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biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie
produktów do celów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Reklama korespondencyjna, Reklama zewnętrzna, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama i marketing, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama za pośrednictwem telefonu, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów do celów
reklamowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Usługi
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, Prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, 37 Specjalistyczne doradztwo w zakresie
budowy i mocowania ogrodzeń ogrodowych i słupków z drewna,
metalu oraz tworzyw sztucznych, Usługi dotyczące obróbki i montażu elementów drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych
oraz konstrukcji metalowych w zakresie wykonywania ogrodzeń
i słupków, Montaż ogrodzeń, Naprawa ogrodzeń, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Montaż bram,
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane).

(111) 343244
(220) 2021 01 20
(210) 523410
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Odra
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343245
(220) 2020 04 03
(210) 512188
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) WAELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trąbki Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GUARDSON
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do mycia,
płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące w postaci pianek, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanka
do polerowania podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki
polerujące, nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, produkty do usuwania
plam, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środek
do czyszczenia mebli, środki czyszczące, środki do mycia szkła, środki do usuwania plam, środki nadające połysk do czyszczenia okien, 5
preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat
do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odkażający
preparat do mycia rąk.
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(111) 343246
(220) 2021 02 01
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TOKARCZYK SARA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart design WNĘTRZA
(540)

(210) 523906

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 12.01.09
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar, Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble, Meble, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do zastosowania do mebli robionych na wymiar, 42 Projektowanie
mebli, Usługi projektowania mebli, Projektowanie mebli biurowych,
Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków.
(111) 343247
(220) 2020 08 14
(210) 517142
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) BURDZY EDYTA EZTI, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOOV.LY
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, zapachowe kremy do ciała, zapachowe
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kamienie ceramiczne, zapachowe woski, zestawy kosmetyków, esencje i olejki eteryczne, środki perfumeryjne i zapachowe,
preparaty zapachowe do pomieszczeń, pałeczki zapachowe, saszetki
zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, preparaty zapachowe,
zapachy, perfumy, kosmetyki, 4 świece, świece zapachowe, świece
perfumowane, świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, zestawy świeczek, woski palne,
35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane ze środkami
zapachowymi, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.
(111) 343248
(220) 2021 02 11
(210) 524489
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 04
(732) KOZŁOWSKA KLAUDIA MAGDALENA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTY maker CARDS
(540)

(591) srebrny, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry karciane, Karty do gry i gry w karty, Karty do gry, Pudełka na karty do gry, Gry towarzyskie, Gry towarzyskie na przyjęcia.
(111) 343249
(151) 2021 08 20

(220) 2021 03 22
(441) 2021 05 04

(210) 526469

63

(732) SOKOŁOWSKI JAN, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) webjaksklep
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Doradztwo w zakresie marketingu, Usługi marketingowe, Reklama, Badanie rynku, Analiza danych
biznesowych, Analiza rynku, Analiza trendów marketingowych, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Dystrybucja tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, Dostarczanie informacji marketingowych, Kampanie
marketingowe, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Publikacja treści reklamowych,
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Usługi agencji marketingowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tworzenia marki, Zawieranie umów
reklamowych na rzecz innych, 42 Testowanie programów komputerowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Grafika artystyczna, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
głównych, Planowanie projektu, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie
komputerowych baz danych, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie logo
na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie stron domowych
i stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie
stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie znaków, Projektowanie znaków towarowych, Przygotowywanie
sprawozdań w zakresie grafiki, Przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie
stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci
komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego,
Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy
systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie integracji syste-
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mów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
Doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie
specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji
związanych z systemami informacyjnymi, Komputerowe badania
wykonalności, Komputerowy sprzęt (Doradztwo w zakresie-), Konsultacje technologiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Poradnictwo informatyczne, Porady techniczne związane z komputerami, Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów,
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego,
Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych
systemów informacyjnych, Sporządzanie raportów dotyczących
komputerów, Studia wykonalności w zakresie komputerów, Udzielanie informacji na temat komputerów, Udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, Udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, Udzielanie porad technicznych związanych
z komputerami, Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze
dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze ekspertów
w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradcze i informacyjne
w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne
związane z integracją systemów komputerowych, Usługi doradcze
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze w dziedzinie informatyki kwantowej, Usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, Usługi doradcze w zakresie
oprogramowania, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem
używanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi doradztwa
informatycznego, Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie
komputerów, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci
komputerowych, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi informacyjne w zakresie technologii
informacyjnej, Usługi informacyjne w zakresie komputerów, Usługi
informacyjne związane z opracowywaniem sieci komputerowych,
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne
w odniesieniu do komputerów, Usługi konsultacyjne w zakresie sys-
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temów komputerowych, Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, Usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, Usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, Usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo,
Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Usługi w zakresie
konsultacji i doradztwa komputerowego, Zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Zapewnianie
wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Chmura obliczeniowa, Cyfrowe
rozproszone magazynowanie, Elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, Elektroniczne przechowywanie plików audio, Elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, Elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, Elektroniczne
przechowywanie cyfrowych plików wideo, Elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
Elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych
wiadomości e-mail, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting blogów,
Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich
do celów wymiany treści online, Hosting komputerowych baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting platform komunikacyjnych w internecie, Hosting platform transakcyjnych w internecie,
Hosting platform w Internecie, Hosting portali internetowych, Hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania
zdjęć cyfrowych, Hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, Hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting serwerów, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], Hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting spersonalizowanych
stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego
przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw,
Hosting treści cyfrowych, Hosting treści cyfrowych, mianowicie
dzienników i blogów on-line, Hosting treści cyfrowych w Internecie,
Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, Infrastruktura jako
usługa (IaaS), Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako
usługi [ACaaS, Access Control as a Service], Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się
swoimi treściami i obrazami w trybie online, Konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie-), Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych
online, Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, Udostępnianie
online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie sprzętu
komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi ochrony danych oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia
kopii zapasowych danych, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, Usługi w zakresie
przechowywania danych elektronicznych w chmurze, Usługi w za-
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kresie tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Wynajem komputerów
i oprogramowania, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Wynajem
programów komputerowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej
na potrzeby stron internetowych, Wynajmowanie serwerów WWW,
Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Aktualizacja programów komputerowych,
Aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, Aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizowanie programów komputerowych
na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Badania
dotyczące programów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Badania projektowe
związane z oprogramowaniem, Badania w dziedzinie programów
i oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie programowania komputerowego, Badania związane z opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, Badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo
w zakresie programowania komputerów, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych
do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Edycja
programów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja
oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja
oprogramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów
komputerowych, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów
komputerowych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
do baz danych, Instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp
do Internetu, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja
programów komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania
komputerowego, Instalowanie programów komputerowych, Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Integracja oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Kompilacja programów do przetwarzania
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danych, Kompilacja programów komputerowych, Kompilacja stron
internetowych, Konfiguracja komputerowego oprogramowania
sprzętowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
używanego w obszarze handlu elektronicznego, Konserwacja programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla
osób trzecich, Modyfikowanie programów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego,
Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Opracowanie oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Opracowywanie baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, Opracowywanie i testowanie
oprogramowania, Opracowywanie i tworzenie komputerowych
programów przetwarzania danych, Opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, Opracowywanie kodów
komputerowych, Opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Opracowywanie
oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych
multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób
trzecich, Opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, Opracowywanie
oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu, Opracowywanie programów do komputerów, Opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich,
Opracowywanie programów do danych, Opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Oprogramowanie komputerowe (Instalacje-), Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-),
Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja-), Pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie oprogramowania komputerowego, Pisanie programów
do przetwarzania danych, Pisanie programów komputerowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie komputerów, Programowanie komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe
do przetwarzania danych, Programowanie komputerowe w zakresie
systemów do przetwarzania i przesyłania danych, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, Programowanie oprogramowania
do platform internetowych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, Programowanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, Programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, Programowanie
oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online,
Programowanie oprogramowania do reklamy online, Programowanie programów do przetwarzania danych, Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie
sprzętu multimedialnego, Programowanie stron internetowych, Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie baz danych, Projektowanie i aktualizacja stron
głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
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mowania do importowania danych i zarządzania nimi, Projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz
danych, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie,
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie portali sieciowych, Projektowanie pakietów oprogramowania
na zamówienie, Projektowanie oprogramowania komputerowego
na zamówienie, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Dekodowanie danych, Kodowanie wiadomości, Komputery (Powielanie programów-), Konwersja danych elektronicznych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja
obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, Powielanie oprogramowania komputerowego, Powielanie programów komputerowych, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Usługi powielania programów komputerowych,
Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, Komputery (Odzyskiwanie danych-), Usługi IT
w celu ochrony danych, Usługi bezpieczeństwa komputerowego
w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Świadczenie
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Usługi w zakresie
odzyskiwania danych, Usługi w zakresie monitorowania systemów
bezpieczeństwa komputerowego, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności
systemów komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania
techniczne dotyczące komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej,
Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów
przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania
danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, Tworzenie cyfrowych
znaków wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi diagnostyki
komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji
sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi
w zakresie projektowania i programowania komputerów, Usługi
w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami komputerowymi,
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Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem, Usługi w zakresie projektowania.

(111) 343250
(220) 2021 04 24
(210) 528008
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) WASYLEW ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WASKO,
Ustka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA SARDYNKA USTECKA
(540)

(531) 03.09.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.03
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 343251
(220) 2020 04 05
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 08
(732) KIKOSICKI DAWID, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASS Cloud and Security Services
(540)

(210) 512199

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 01.15.11, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rekrutacja personelu informatycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
41 edukacja w dziedzinie informatyki, usługi szkoleniowe dotyczące
stosowania technologii informatycznej, 42 poradnictwo informatyczne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących
zarządzania, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
i informatyki, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie
informatyki, informatyka śledcza, konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, testowanie sprzętu informatycznego.
(111) 343252
(220) 2021 01 20
(210) 523411
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krak
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343253
(151) 2021 06 08

(220) 2021 01 20
(441) 2021 02 22

(210) 523412
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(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kmicic
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343254
(220) 2021 01 20
(210) 523414
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) MYJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzesko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MYJEK
(510), (511) 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 37 Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie
budynków z zewnątrz, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dywanów
i chodników, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych
z tkanin, Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie higieniczne
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie odzieży,
Czyszczenie okien, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie tapicerki,
Czyszczenie skór, Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Mycie, Mycie okien, Mycie pojazdów, Pranie, Pranie dywanów, Pranie na sucho,
Pranie tkanin, Pranie ubrań, Sprzątanie nieruchomości, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Usuwanie plam z dywanów, 40 Dezodoryzacja dywanów, Dezodoryzacja
materiałów tekstylnych, Dezodoryzacja powietrza, Dezodoryzacja
tapicerki, Impregnowanie wodoodporne tkanin, Oczyszczanie powietrza, Obróbka dywanów w celu nakładania właściwości antyelektrostatycznych, Obróbka dywanów w celu nakładania właściwości
plamoodpornych, Nakładanie warstwy spodniej na dywany na zamówienie osób trzecich.
(111) 343255
(220) 2021 01 20
(210) 523415
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) MYJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzesko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) błękitny, biały
(531) 29.01.12, 03.05.15, 03.05.24, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 37 Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie
budynków z zewnątrz, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dywanów
i chodników, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych
z tkanin, Czyszczenie higieniczne [budynki), Czyszczenie higieniczne
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie odzieży,
Czyszczenie okien, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie tapicerki,
Czyszczenie skór, Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Mycie, Mycie okien, Mycie pojazdów, Pranie, Pranie dywanów, Pranie na sucho,
Pranie tkanin, Pranie ubrań, Sprzątanie nieruchomości, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Usuwanie plam z dywanów, 40 Dezodoryzacja dywanów, Dezodoryzacja
materiałów tekstylnych, Dezodoryzacja powietrza, Dezodoryzacja
tapicerki, Impregnowanie wodoodporne tkanin, Oczyszczanie powietrza, Obróbka dywanów w celu nakładania właściwości antyelektrostatycznych, Obróbka dywanów w celu nakładania właściwości
plamoodpornych, Nakładanie warstwy spodniej na dywany na zamówienie osób trzecich.
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(111) 343256
(220) 2021 01 20
(210) 523417
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) KERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Romany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELET Z MAZUR
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy, Wióry
drewniane do użytku jako paliwo, Wióry drewniane do wędzenia
i przyprawiania żywności, Wióry drewniane do wędzenia żywności,
Produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, Podpałki
(drewno na rozpałkę], Polana do palenia w kominku, Podpałki drewniane do zapalania, Granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], Brykiety drzewne, Paliwo do grilla z wiórów drzewnych, Biopaliwa.
(111) 343257
(220) 2021 01 20
(210) 523420
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lubusz
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 343258
(220) 2021 01 21
(210) 523427
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUNG CAR MECHANIC POWERED BY INTERCARS
(540)

(591) ciemnoszary, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.07.01, 15.07.03, 14.03.09
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjnych,
Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia dydaktyczne symulatory, Oprogramowanie szkoleniowe, Symulatory,
Podręczniki szkoleniowe w wersji elektronicznej, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Książki, Książki edukacyjne, Albumy, Czasopisma, Czasopisma fachowe w szczególności w zakresie
motoryzacji, Biuletyny informacyjne, Plakaty reklamowe, Afisze, Banery wystawowe wykonane z papieru, kartonu i tektury, Plakaty z papieru i kartonu, Druki handlowe, Podręczniki instruktażowe, Publikacje edukacyjne, 41 Usługi w zakresie edukacji, szkoleń i instruktażu,
Usługi w zakresie rozrywki, Edukacja i szkolenia techniczne za zakresu rynku motoryzacyjnego, Kształcenie ustawiczne, Kształcenie
praktyczne, Pokazy, Kursy szkoleniowe, Szkolenia online, Prowadzenie warsztatów, Prowadzenie seminariów dotyczących szkoleń, Publikowanie dokumentów w zakresie szkolenia, nauki, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja imprez i konkursów
sportowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna.
(111) 343259
(151) 2021 06 22

(220) 2021 01 21
(441) 2021 03 01

(210) 523436
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(732) A DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) A DISTRIBUTION
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki.
(111) 343260
(220) 2010 10 27
(210) 377083
(151) 2021 06 18
(441) 2011 01 31
(732) FUNDACJA DARKA MICHALCZEWSKIEGO RÓWNE SZANSE,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIGER
(510), (511) 5 guma do żucia do celów leczniczych, 30 guma do żucia
nie do celów medycznych, guma do żucia energetyzująca.
(111) 343261
(220) 2021 01 21
(210) 523437
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) LISIŃSKI JACEK FOXPOL, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOXPOL
(510), (511) 7 Automaty przemysłowe stosowane do produkcji, Betoniarki, Bruzdownice [obrabiarki], Dłutownice [do obróbki metalu],
Dziurkarki [do obróbki metalu], Elektryczne piły do drewna, Frezarki [do obróbki metalu], Formy do odlewania produktów z tworzyw
sztucznych [części maszyn], Frezarki do drewna, Frezy [obrabiarki],
Frezy do frezarek, Giętarki do obróbki metalu, Gwintownice, Gwintowniki [obrabiarki], Łuparki do drewna [maszyny], Maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, Maszyny budowlane, Maszyny do ciągnienia drutu, Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do cięcia
drewna na wióry, Maszyny do cięcia metali, Maszyny do cięcia prętów
zbrojeniowych, Maszyny do formowania drewna, Maszyny do formowania drutu, Maszyny do gładzenia do obróbki metali, Maszyny
do korowania drewna, Maszyny do kształtowania metalu, Maszyny
do mielenia drewna, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do wykańczania betonu, Maszyny do wylewek, Maszyny do zwijania drutu,
Maszyny natryskujące beton, Maszyny umieszczające beton, Maszyny
do formowania tworzyw sztucznych, Maszyny do formowania wtryskowego do tworzyw sztucznych, Maszyny do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, Maszyny do kształtowania tworzyw
sztucznych, Maszyny do nakładania opakowaniowych materiałów
z tworzyw sztucznych na ładunki na paletach, Maszyny do nakładania
przywierającej folii opakowaniowej z tworzyw sztucznych na ładunki
na paletach, Maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych,
Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwarzania
tworzyw sztucznych, Maszyny do spawania materiałów z tworzyw
sztucznych, Maszyny do wtryskowego formowania tworzyw sztucznych, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych,
Młyny [maszyny] do wytwarzania granulek z tworzyw sztucznych,
Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, Narzędzia do cięcia
metalu z ostrzem diamentowym, Narzędzia do pakowania [maszyny],
Narzędzia do układania płytek [maszyny], Obrabiarki do metalu, Obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, Olejowe prasy
hydrauliczne [do obróbki metalu], Pakowarki, Piły [maszyny], Piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], Pompy do betonu,
Prostownice do blach [maszyny], Przeciągarki [do obróbki metalu],
Przecinaki do maszyn, Przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], Roboty przemysłowe do obróbki metali, Roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, Roboty przemysłowe do obróbki tworzyw
sztucznych, Spawarki do tworzyw sztucznych, Strugarki do drewna,
Strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], Strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], Szlifierki [do obróbki metalu], Szlifierki, Tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, Tokarki [do obróbki metalu], Tokarki
do drewna, Urządzenia do cięcia wzdłużnego tworzyw sztucznych,
Wałki jako części linii pakujących [maszyny], Wibratory do betonu,
Wiertarki do drewna, Wiertarki do obróbki metalu, Zawory zwrotne
wykonane z tworzyw sztucznych [części maszyn], Zrobotyzowane
mechanizmy do obróbki metalu, Zrobotyzowane mechanizmy do formowania tworzyw sztucznych.
(111) 343262
(151) 2021 06 22

(220) 2021 01 21
(441) 2021 03 01

(210) 523445
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(732) FUNDIGIC IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbieram.pl
(540)

(591) zielony, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 02.09.15, 29.01.13
(510), (511) 36 Crowdfunding, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizacja
zbiórek charytatywnych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych,
Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu,
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Organizacja crowdfundingu w sieci Internet, Organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy za pośrednictwem portalu internetowego.
(111) 343263
(220) 2021 01 21
(210) 523446
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) LEASING TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LT LEASING TRANSFER
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 24.15.03, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 Leasing finansowy, Pożyczki, Pożyczki [finansowanie], Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Pożyczki ratalne, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa
w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, 39 Wynajem samochodów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu samochodów.
(111) 343264
(220) 2021 01 21
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) FUNDIGIC IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbieram.pl
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13

(210) 523447
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(510), (511) 36 Crowdfunding, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizacja
zbiórek charytatywnych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych,
Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu,
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Organizacja crowdfundingu w sieci Internet, Organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy za pośrednictwem portalu internetowego.

(111) 343265
(220) 2021 01 20
(210) 523449
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) GRZESZCZAK ŁUKASZ PPHU GRZESZCZAK, Grabowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKurenda.pl
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], Przesyłanie wiadomości, Komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Transfer strumieniowy danych.
(111) 343266
(220) 2014 05 19
(210) 428934
(151) 2021 06 21
(441) 2014 09 01
(732) BUJAK ARTUR, BUJAK JAN KOMET SPÓŁKA CYWILNA,
Krzepice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMET
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 40 nakładanie powłok na metale, obróbka metali, obróbka
mechaniczna elementów metalowych, obróbka plastyczna metali,
metalurgia proszków.
(111) 343267
(220) 2017 09 14
(210) 476461
(151) 2021 06 25
(441) 2021 03 08
(732) GRAFMAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) grafchem
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac), albumina
[zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, aldehydy, alginiany do celów
przemysłowych, alkaliczne, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, ałun, ałun amonowy, ałun
chromowo-potasowy, ałun glinu, ameryk (Am), amoniak, amoniak
bezwodny, amoniak do celów przemysłowych, amonowy aldehyd,
antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
antymon (Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat (At), azot
(N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych, azotan
srebrowy, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy do produkcji lakierów, bar(Ba), bentonit, benzen, benzol, benzosulfimid, berkel (Bk),
bezwodnik kwasu octowego, bezwodniki, białko jodowane, białko
słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne preparaty, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bizmut (Bi), boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych i laboratoryjnych, chemiczny papierek wskaźnikowy,
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chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia do wyrobu emalii
z wyjątkiem pigmentów, z wyjątkiem, chlor (Cl), chlorany, chlorek glinowy, chlorek magnezu, chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki,
chromiany, chromowe sole, chromowy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cymen,
czterochlorki, czterochlorometan węgla, defolianty, dekstryna, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, diastaza do celów
przemysłowych, diatomit, dodatki chemiczne do olejów, dodatki
chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dolomit
do celów przemysłowych, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu,
dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej,
dysproz (Dy), emulgatory, emulsje fotograficzne, enzymy do celów
chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe
do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych,
erb (Er), estry, estry celulozy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter metylowy, eter siarkowy, etery, etery celulozy do celów
przemysłowych, etery glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy
do celów przemysłowych [związki fenolowe], flokulanty, fluor (F), fosfatydy, fosfor (P), fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin (Gd), gal (Ga),
galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir, gaz pędny do aerozoli,
gazy zestalone do celów przemysłowych, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, glin (krzemian-), glinka biała,
glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego, gluten do użytku przemysłowego, grafit do celów przemysłowych, guano [nawóz ptasi], guma arabska do celów przemysłowych,
gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, hel (He),
holm (Ho), hydrazyna, impregnacja skóry (środki chemiczne do-),
iterb (Yb), itr(Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, jod do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne
do celów przemysłowych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci (I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny, inny niż do celów farmaceutycznych, karbid, katalizatory, katalizatory biochemiczne, katechu, kazeina do celów przemysłowych,
kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo do celów przemysłowych, ketony, kiur
(Cm), klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub domowego, kleje [klejenie], kleje do afiszów, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen do celów przemysłowych, kolodium,
kostny węgiel, kreozot do celów chemicznych, krypton (Kr), krzemiany, ksenon (Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy, kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych, kwas
cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kwas fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, kwas garbnikowy,
kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas
mlekowy, kwas mrówkowy, kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas
ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacynowy, kwas siarkowy, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, kwas winowy, kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, kwasy benzenopochodne,
kwasy mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny
szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, laktoza
[surowy materiał], laktoza do celów przemysłowych, lantan, lecytyna
[surowiec], lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li),
lutet [Lu], magnezyt, manganian, masa papiernicza, materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały filtracyjne
[tworzywa sztuczne nieprzetworzone], materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mąka z tapioki do celów przemysłowych, mąki do celów
przemysłowych, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylobenzen, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, moderatory do reaktorów jądrowych, mydła [metaliczne]
do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, nadwęglany,
naftalen, neodym (Nd), neon (Ne), neptun (Np), neutralizatory gazów
toksycznych, nitroceluloza, ocet drzewny, ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], octan amylu, octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octan ołowiu, octan wapnia, octany, odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, olej przekładniowy, oleje przekładniowe, olejowe
spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krzemian), organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], osłabiacze fotograficzne, papier białkowany,
papier do światłokopii, papier fotometryczny, papier nasączony ba-
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rem, papier odczynnikowy, papier światłoczuły, pektyna do celów
fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek formierski, plastizole, plastyfikatory, płótno światłoczułe do fotografii, płyn
przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płytki
do ferrotypia [fotografika], płytki fotograficzne światłoczułe, pochodne benzenu, pochodne celulozy [chemikalia], podchloryn sodu,
polon (Po), potas (K), potaż, prazeodym (Pr), preparaty antystatyczne,
inne niż do użytku domowego, preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia
szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty diagnostyczne, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do galwanizacji, preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty
do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali, preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów
przemysłowych, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
preparaty folarskie, preparaty odwadniające do celów przemysłowych, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające do użytku w przemyśle, preparaty
zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane w fotografii, produkty do zmętniania emalii, promet (Pm), protaktyn (Pa), proteina [materiał surowy], proteiny do użytku w procesie
produkcji, prusydki, przeciwutleniacze do użytku w produkcji, rad
do celów naukowych, radon (Rn), ren(Re), rozpuszczalniki do lakierów, roztwory do cyjanotypii, roztwory salmiaku, roztwory soli srebrzystych do posrebrzania, roztwory zapobiegające tworzeniu się
piany w akumulatorach, rtęć (Hg), rubid (Rb), sacharyna, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych,
saletra, salmiak [techniczny chlorek amonu], samar (Sm), samozabarwiający się papier [fotografia], selen (Se), sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczan baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu, siarczek węgla, siarczki,
siarka (S), silikony, skand (Sc), skrobia do celów przemysłowych, soda
amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne], sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole
do ogniw galwanicznych, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sole
rtęci, sole sodowe (związki chemiczne), sole tonujące [fotografika],
sole wapnia, sole złota, sole żelaza, sód (Na), sól kamienna, sól, surowa, spinel (minerał z gromady tlenków), spirytus drzewny, spoiwa
(preparaty do impregnacji wodoodpornej-), spoiwa [metalurgia],
spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące],
spoiwa odlewnicze, stront (Sr), substancje powierzchniowo czynne,
substancje zmętniające do szkła, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla], sumak do garbowania,
superfosfaty [nawozy], szczawian potasowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne, szkło (preparaty chemiczne przeciw matowieniu-), szkło
wodne, szpat ciężki [baryt], środki chemiczne dla przemysłu, środki
chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, środki do matowienia, środki do odklejania [preparaty chemiczne do upłynniania
skrobi], środki klejące do stosowania w przemyśle, środki zmiękczające do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, tal (Tl), talk
[krzemian magnezowy], tanina, taśmy filmowe, światłoczułe lecz
nie naświetlone, technet (Tc), tellur (Te), terb (Tb), tetrachlorek acetylenu, tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny do światłokopii, tlen (O), tlenek baru, tlenek chromowy, tlenek glinu, tlenek kobaltu do celów
przemysłowych, tlenek litu, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, tlenek uranu,
tlenki azotu, tor (Th), tragakantowa guma do użycia w produkcji, trójtlenek antymonu, tul (Tm), tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, tymol do celów przemysłowych, tytanit, utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje
do wapienia, wapno bielące, węgiel, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węglan magnezowy, węglan wapnia, węglany,
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węglik krzemu [surowiec], węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, witeryt, woda destylowana, woda potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotlenek glinowy, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów chemicznych,
wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, wodór (H), wodziany [hydraty], wymienniki jonowe [chemikalia], wywoływacze fotograficzne, wzmacniacze chemiczne do kauczuku, wzmacniacze
chemiczne do papieru, zasady [preparaty chemiczne], związki baru,
związki fluoru, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów
przemysłowych, żelazocyjanki, żele do elektroforezy, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie surowym, 2 annato [barwniki], atramenty jadalne, auramina, balsam kanadyjski, barwnik do drewna, barwniki,
barwniki alizarynowe, biel cynkowa [pigment], biel ołowiana, dwutlenek tytanu [pigment], emalie [lakiery], emalie do malowania,
emulsje srebrne [pigmenty], farby i farby mocno rozcieńczone, farby
wodne, farby wodne do użytku w sztuce, folie metalowe do stosowania w malarstwie, glejta ołowiowa, gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, indygo [barwnik], karmin koszenilowy, kit
do ciosów, koloranty, kopal, kurkuma [barwnik], lakiery i pokosty,
mastyks [żywica naturalna], mieszanki drukarskie [tusz], podkłady,
powłoki, proszek glinowy do malowania, proszki do srebrzenia,
próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów,
sadza [barwnik], sadza [pigment], sandarak, siena naturalna [pigment], sproszkowany brąz do malowania, srebrna pasta, strączyn
żółty [barwnik], sumak do lakierów, sykatywy [środki wysuszające]
do farb, szafran [barwnik], szelak, szkliwo [farby, lakiery], terpentyna
[rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu [barwnik], tonery [tusz] do fotokopiarek, tusz do grawerowania, utrwalacze [lakiery], utrwalacze
do akwareli, wiążące środki do farb, wkłady atramentowe, pełne,
do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek, żywice naturalne
w stanie surowym, 42 analizy chemiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, kalibrowanie
[pomiary], kontrola jakości, miernictwo [pomiary], pisanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji
dwutlenku węgla, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(111) 343268
(220) 2017 10 19
(210) 477942
(151) 2021 05 31
(441) 2018 05 07
(732) RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plus radio MIŁEGO DNIA
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 24.17.05, 26.04.02, 26.04.06, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie
i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, w prasie, radiu, badanie rynku i opinii publicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie i przetwarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów radiowych, transmisje i retransmisje programów radiowych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portalu internetowego obejmujące
takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, roz-
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powszechnianie programów radiowych, opracowywanie i przekazywanie wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radiowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie rozrywki radiowej, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi
w zakresie opracowywania tłumaczeń.

(540)

(111) 343269
(220) 2017 10 19
(210) 477955
(151) 2021 05 17
(441) 2018 11 05
(732) RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radio PLUS. Miłego dnia, najlepsza muzyka i ważne tematy.
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie
i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, w prasie, radiu, badanie rynku i opinii publicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie i przetwarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów radiowych, transmisje i retransmisje programów radiowych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portalu internetowego obejmujące
takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych, opracowywanie i przekazywanie wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radiowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie rozrywki radiowej, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi
w zakresie opracowywania tłumaczeń.

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.09
(510), (511) 9 parkometry, aplikacje komputerowe do automatycznej
kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety
do bram na parkingach samochodowych, urządzenia kontrolujące
do automatycznego parkowania samochodów, oprogramowanie
ładowalne oraz stałe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności bezprzewodowej, komputery, monitory, drukarki, komputerowe urządzenia
peryferyjne, czytniki optyczne, interfejsy, sprzęt do przetwarzania
danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych.
Wszystkie w/w towary oferowane wyłącznie w ramach usług parkingów i/lub usług transportowych., 39 usługi parkingowe, wynajem,
rezerwacja i udostępnianie parkingów oraz miejsc parkingowych
dla pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, udzielanie informacji na temat miejsc parkingowych dla pojazdów oraz
usług parkowania pojazdów, usługi nawigacji: ustalanie położenia,
wytyczanie trasy, usługi lokalizacyjne, usługi transportowe, usługi
organizowania podróży, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
transportu, podróży i nawigacji, parkowania, 42 wypożyczanie, programowanie i projektowanie komputerów i systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie
jako usługa – SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
badania naukowe, techniczne, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowania stron internetowych, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych, dokumentów lub programów, hosting serwerów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej. Wszystkie w/w usługi świadczone wyłącznie w ramach
usług parkingów i/lub usług transportowych. .

(111) 343270
(220) 2018 04 09
(210) 484603
(151) 2021 06 21
(441) 2019 04 08
(732) MIASTO OPOLE, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPOLE STOLICA POLSKIEJ PIOSENKI
(510), (511) 35 promowanie koncertów muzycznych, promowanie
wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, 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, reklama i marketing,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi marketingu bezpośredniego,
marketing imprez i wydarzeń, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych.
(111) 343271
(220) 2018 09 05
(210) 490162
(151) 2021 06 28
(441) 2018 12 27
(732) STADTRAUM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PARKCUBE

(111) 343272
(220) 2020 08 31
(210) 517676
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) RESTAURACJA STARY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY DOM
(540)

(531) 05.09.24, 08.01.01, 08.01.07, 11.03.01, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 anchois, bekon, cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, drób, dziczyzna,
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dżemy, flaki, filety rybne, galaretki jadalne, owoce kandyzowane,
kiełbaski w cieście, kiełbasy, kompot, korniszony, krokiety, owoce
lukrowane, łosoś, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło
kakaowe, mięso, mrożone owoce, oliwki konserwowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, galaretki owocowe, sałatki owocowe, pasztet z wątróbki, pikle, przekąski na bazie owoców, rosół, ryby, sałatki warzywne, smalec, sos żurawinowy
jako kompot, szynka, śledzie, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wędliny wieprzowina, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy, owoce
w puszkach, warzywa w puszkach, 30 batony lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy zbożowe, chleb, ciasta,
mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka,
wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady,
galaretki owocowe, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki maślane, piernik, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary,
karmelki, kawa, napoje na bazie kawy, krakersy, lody spożywcze,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, pasta z migdałów, miód,
naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, paszteciki, pizze, placki, pralinki.
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ciastka ptifurki, puddingi,
słodycze, sorbety, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty, 43 usługi barowe,
usługi barów szybkiej obsługi, usługi biur zakwaterowania, domów
turystycznych, usługi prowadzenia hoteli, kafeterii, kawiarni, moteli, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi prowadzenia pensjonatów, restauracji, restauracji samoobsługowych.

(111) 343273
(220) 2020 04 21
(210) 512731
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATALYST AUTORYZOWANY DORADCA
(540)

(591) niebieski, granatowy, szary
(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania i analizy biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, transakcje finansowe, usługi giełdowe, opracowywanie informacji w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi, usługi obrotu instrumentami finansowymi, notowania
giełdowe, udostępnianie notowań giełdowych, zarządzanie inwestycjami w instrumenty finansowe, usługi maklerskie i pośrednictwo
w obrocie instrumentami finansowymi, udzielanie informacji on-line
dotyczących giełdy papierów wartościowych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji
o rynkach i instrumentach finansowych, oferowanie instrumentów
finansowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania, rynku kapitałowego, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów,
publikowanie książek, publikowanie informacji w zakresie obrotu
instrumentami finansowymi.
(111) 343274
(220) 2020 09 29
(210) 518981
(151) 2021 03 31
(441) 2020 11 30
(732) DUHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaYLa
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce,
35 prowadzenie sklepu detalicznego, hurtowni oraz oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego obuwia damskiego, obuwia męskiego, obuwia dziecięcego, środków do pielęgnacji
i czyszczenia obuwia, galanterii skórzanej, w tym, toreb, torebek,
teczek, aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek, kufrów, plecaków, waliz, sakiewek, siatek, tornistrów, pasów skórzanych, rękawiczek oraz parasoli.
(111) 343275
(220) 2018 09 05
(210) 490163
(151) 2021 06 28
(441) 2018 12 27
(732) STADTRAUM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PARKCUBE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.15.09
(510), (511) 9 parkometry, aplikacje komputerowe do automatycznej
kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety
do bram na parkingach samochodowych, urządzenia kontrolujące
do automatycznego parkowania samochodów, oprogramowanie
ładowalne oraz stałe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia łączności bezprzewodowej, komputery, monitory, drukarki, komputerowe urządzenia
peryferyjne, czytniki optyczne, interfejsy, sprzęt do przetwarzania
danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych.
Wszystkie w/w towary oferowane wyłącznie w ramach usług parkingów i/lub usług transportowych., 39 usługi parkingowe, wynajem,
rezerwacja i udostępnianie parkingów oraz miejsc parkingowych
dla pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, udzielanie informacji na temat miejsc parkingowych dla pojazdów oraz
usług parkowania pojazdów, usługi nawigacji: ustalanie położenia,
wytyczanie trasy, usługi lokalizacyjne, usługi transportowe, usługi
organizowania podróży, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
transportu, podróży i nawigacji, parkowania, 42 wypożyczanie, programowanie i projektowanie komputerów i systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie
jako usługa – SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
badania naukowe, techniczne, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowania stron internetowych, dostarczanie/opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych, dokumentów lub programów, hosting serwerów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej. Wszystkie w/w usługi świadczone wyłącznie w ramach
usług parkingów i/lub usług transportowych..
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(111) 343276
(220) 2018 11 21
(210) 492929
(151) 2021 06 21
(441) 2019 08 05
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRESTA
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, płyny
hamulcowe, chemiczne dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych i przekładniowych, chemiczne dodatki uszlachetniające
do paliw, preparaty uszlachetniające do chłodnic samochodowych,
środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, kleje wodoodporne,
mineralne, szybkoschnące, inne niż do papieru i użytku domowego,
silikony i zestawy naprawcze z podstawowym składnikiem w postaci
kleju i/lub silikonu, środki do konserwacji elementów gumowych, 2
lakiery, podkłady do lakierowania, 4 oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe i tłuszcze,
dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, zwłaszcza dodatki
polepszające parametry silników spalinowych, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, oleje i smary do konserwacji elementów ze skóry sztucznej i naturalnej oraz z tworzyw sztucznych, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe,
świece i knoty do oświetlenia.
(111) 343277
(220) 2019 01 04
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) RASSOLI MAHMOD, Bronów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQS x-act
(540)

(540) (znak słowny)
(540) FLORASLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe, wszystkie wymienione towary niezwiązane z dziedziną
okulistyczną i optyczną.
(111) 343280
(220) 2019 08 08
(210) 503297
(151) 2021 06 22
(441) 2020 01 20
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY W KLUCZBORKU, Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKS KLUCZBORK 2003
(540)

(210) 494514

(591) czerwony, szary
(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.
(111) 343278
(220) 2019 01 11
(210) 494698
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appetita
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych
jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinarnych, galaretki jadalne
w proszku, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki
do sporządzania zup, zioła suszone, marynaty warzywne, żelatyna
spożywcza, konfitury, marmolada, 30 cukier, składniki pomagające
przy produkcji lodów i/lub lodów wodnych i/lub sorbetu i/lub mrożonek i/lub mrożonych ciastek i/lub mrożonych deserów, mieszaniny
preparatów do pieczenia ciasta, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty
lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, sosy sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania
żywności, esencje do artykułów żywnościowych, 31 świeże owoce,
warzywa, nasiona, ziarna, orzechy, mak, rośliny i naturalne kwiaty,
runo leśne, zioła.
(111) 343279
(220) 2019 03 29
(151) 2021 05 12
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
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(210) 497938

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.15, 21.03.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 343281
(220) 2019 08 29
(210) 503950
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ADIMUPLAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 343282
(220) 2019 10 16
(210) 505683
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jak poślubić milionera
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie widowisk sportowych, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, 41 organizacja i prowadzenie imprez sportowych,
wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, obsługa techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(111) 343283
(220) 2019 12 19
(210) 508260
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MEHLICH ŁUKASZ, OCHMAN PIOTR MEHLICH & OCHMAN
SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA ZAPACHU
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, 35 usługi
prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum
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damskich, perfum męskich, perfum dla domu perfum dla samochodu, akcesoriów perfumeryjnych.

(111) 343284
(220) 2020 02 16
(210) 510253
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) JUSEE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUSEE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu,
podkłady do makijażu, korektory do twarzy i pod oczy, kosmetyczne
pudry do twarzy, bronzery, róże, cienie do powiek, kredki do powiek,
tusze do rzęs, eyelinery, kredki do brwi, tusze do brwi, pomadki i szminki do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, lakiery do paznokci, odżywki
do rzęs i brwi, preparaty do mycia, mydła, balsamy inne niż do celów
medycznych, kremy kosmetyczne, kremy przeciw zmarszczkowe,
esencje eteryczne, perfumy, szampony, lakiery do włosów, preparaty
do mycia włosów, środki do czyszczenia zębów, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, maseczki do twarzy, skóry, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 35 usługi
sprzedaży kosmetyków, kosmetyków kolorowych, perfum, artykułów
do mycia, artykułów do pielęgnacji ciała i urody, reklama i promocja
towarów i usług w tym za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pokazy towarów, usługi marketingowe,
organizowanie konkursów.
(111) 343285
(220) 2020 04 01
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 08
(732) WITAS JAKUB VER VITAS, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dono
(540)

(210) 512141

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria],
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria],
zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne, krucyfiksy
jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, posągi i figurki wykonane z metali
szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające
ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
pudelka na biżuterie [szkatułki lub puzderka], 20 ramki do zdjęć,
metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki do obrazków i zdjęć, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie
następujących towarów, przybory kościelne i dewocjonalia z metali
szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca
wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego,
akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby
do uszu w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki
[biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne,
krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, medale, medale
pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, posągi i figurki wykona-
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ne z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji,
posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], ramki do zdjęć,
metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki do obrazków i zdjęć, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, reprodukcje
obrazów, zestawy kolędowe, ozdoby kryształowe, obrazy sakralne,
ikony, ikony malowane, pamiątki sakramentalne.

(111) 343286
(220) 2020 04 01
(210) 512142
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 08
(732) WITAS JAKUB VER VITAS, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DONO
(510), (511) 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych,
wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych,
biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria],
szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne, krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria],
monety, posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi
z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, pudełka na biżuterię [szkatułki lub
puzderka], 20 ramki do zdjęć, metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki do obrazków i zdjęć, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
on-line w zakresie następujących towarów: przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie,
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii,
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku
osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria],
ozdoby do uszu w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki,
naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne,
krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, medale, medale
pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji,
posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], ramki do zdjęć, metalowe
ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki do obrazków i zdjęć,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, reprodukcje obrazów, zestawy
kolędowe, ozdoby kryształowe, obrazy sakralne, ikony, ikony malowane, pamiątki sakramentalne.
(111) 343287
(220) 2020 06 26
(210) 515211
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOUNDATION FOR THE PRESERVATION OF JEWISH HERITAGE
IN POLAND FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
www.fodz.pl
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.01.02, 01.01.09, 01.01.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów i warsztatów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 45
usługi adwokackie, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 343288
(220) 2020 07 22
(210) 516266
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) ZYDROŃ PIOTR, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENBOTIC
(510), (511) 7 pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe,
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki, układy
napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, dystrybutory automatyczne, 9 urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, kontrolery i regulatory,
urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, czujniki, detektory
i instrumenty monitorujące, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 42 projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie linii
produkcyjnych, projektowanie integracji linii produkcyjnych i maszyn,
konstruowanie i projektowanie maszyn i urządzeń do procesorów
przemysłowych, projektowanie techniczne, ekspertyzy i analizy inżynieryjne, badania techniczne, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, narzędzi, urządzeń, robotów, linii montażowych,
usługi w zakresie tworzenia programów do wizualizacji przebiegu
i nadzoru procesów projektowania obiektów inżynieryjnych, w szczególności konstrukcji maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych,
usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej i projektów technicznych, badania oraz usługi naukowe i techniczne, a także
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie systemów oraz oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej
i projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola jakości,
opracowywanie projektów technicznych, testowanie materiałów.
(111) 343289
(220) 2020 08 04
(210) 516767
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) HPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASTHUNTERS.COM
(540)

(591) jasnoszary, szary, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13, 16.01.25
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu.
(111) 343290
(220) 2020 08 13
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 08
(732) DMOWSKI PIOTR BABYMOOSE, Łoś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) scandinavian baby
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12

(210) 517112
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(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane
z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane
z wózkami dziecięcymi, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie odzieży, magazynowanie mebli, magazynowanie paczek,
magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, pakowanie artykułów
do transportu, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie produktów, pakowanie towarów.

(111) 343291
(220) 2020 08 13
(210) 517119
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MST
(510), (511) 9 stateczniki [oświetlenie], stateczniki elektromagnetyczne do lamp wysokoprężnych (HID), stateczniki elektromagnetyczne
do lamp fluorescencyjnych, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, układy stabilizacyjno-zapłonowe do lamp wysokoprężnych,
zapłonniki do lamp wysokoprężnych, cewki elektromagnetyczne,
cewki filtrujące, cewki kompensacyjne, cewki [induktory], cewki indukcyjne, 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], moduły LED, zasilacze LED, lampy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i do wewnątrz, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, oświetlenie specjalistyczne (uprawy roślin, hodowle ryb).
(111) 343292
(220) 2020 08 13
(210) 517120
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Industi
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, optymalizacja stron internetowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie reklamy graficznej, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
w zakresie projektowania, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego,
tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, naukowe
usługi programowania komputerów, opracowywanie i tworzenie
komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie programów do danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie
programów do komputerów, programowanie stron internetowych,
programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie
sprzętu multimedialnego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie
programów komputerowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie programów
do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych,
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru,
montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie,
uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami
użytkowników, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów,
usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów
komputerowych, usługi inżynierii oprogramowania w zakresie
programów do przetwarzania danych, usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi pisania programów komputerowych, usługi programowania komputerów w celu
analizowania i raportowania handlowego, usługi programowania
komputerowego do magazynowania danych, usługi w zakresie
projektowania i programowania komputerów, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, usługi graficzne,
usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(111) 343293
(220) 2020 08 14
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) SATEJA PIOTR SOLEJ PHU, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLEJ PIOTR SATEJA

(210) 517133
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(540)

(591) Czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], ogrodzenia metalowe, okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, przenośne struktury metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe,
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurowe (przewody-) metalowe, schody (obudowy-) metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], szkieletowe rusztowania metalowe, 35 usługi remontowo-budowlane, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, usługi
wodno-kanalizacyjne, usługi elektryczne, usługi zagospodarowania
terenów zielenią, organizacja targów, wystaw, konferencji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe, 37 roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, budownictwo, budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie
budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowanie budynków, konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór
budowlany, naprawy tapicerskie, renowacja mebli, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych,
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 40 obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka metali,
odlewanie metali, powlekanie metalu, recykling odpadów i śmieci,
usługi spawalnicze, 42 projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz, 44 projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów.
(111) 343294
(220) 2020 08 14
(210) 517151
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OdzieżKolarza.pl
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, buty
do jazdy na rowerze, buty sportowe, czapki kolarskie, czapki i czapeczki sportowe, komplety sportowe, koszulki kolarskie, kurtki sportowe, nakrycia głowy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież dla
rowerzystów, odzież dla kolarzy, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież nieprzemakalna, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież sportowa, podkoszulki sportowe, rękawiczki dla rowerzystów,
skarpetki dla sportowców, skarpety termoaktywne, spodenki dla rowerzystów, spodenki rowerowe na szelkach, 35 promocja sprzedaży,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprze-
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daży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

(111) 343295
(220) 2020 08 14
(210) 517157
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) WALDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL CLINIC MEDICAL SPA
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, kuracje
do włosów, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe zabiegi kosmetyczne pajączków skóry, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
masaże, medyczna pielęgnacja stóp, poradnictwo z zakresu: medycyny naturalnej i farmacji, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi manicure, usługi salonów piękności, usługi w zakresie:
kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, usługi: odnowy
biologicznej, fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii, aromaterapii,
chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie higieny i urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi wykonywanie zabiegów
z zakresu chirurgii plastycznej oraz dermatologii estetycznej, usługi
w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym zabiegi spa, usługi paramedycyny, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki zdrowotnej, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci,
usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla całego ciała, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi kosmetyczne
na twarz i włosy, zabiegi terapeutyczne dla ciała: informacja i konsultacje specjalistyczne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(111) 343296
(220) 2020 08 17
(210) 517179
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 14
(732) PREMIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PL PREMIUM LEASING
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, usługi finansowania, pożyczki, zarządzanie finansami, leasing.
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(111) 343297
(220) 2020 08 16
(210) 517182
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 14
(732) KEMPA TADEUSZ KEMPA TADEUSZ GRAVTEC, Żory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAVTEC
(510), (511) 40 grawerowanie, grawerowanie form, grawerowanie
laserowe, grawerowanie matryc, grawerowanie nagrobków, grawerowanie pieczątek, udzielenia informacji związanych z grawerowaniem pieczątek, usługi grawerowania pieczęci, usługi grawerowania
pieczęci gumowych, usługi grawerowania pieczęci z nazwiskiem,
grawerowanie tabliczek znamionowych, grawerowanie tabliczek
opisowych, grawerowanie identyfikatorów, grawerowanie drewna,
grawerowanie szkła, grawerowanie elementów metalowych i niemetalowych, grawerowanie oznakowań kabli i przewodów, grawerowanie porcelany, grawerowanie elementów z tworzyw sztucznych, trasowanie laserem, szlifowanie, powlekanie galwaniczne, powlekanie
metalu, cynowanie, chromowanie, wynajem grawerek laserowych.
(111) 343298
(220) 2020 08 19
(210) 517284
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MORDARSKI GRZEGORZ SOLGRO, Paszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Solgro
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacyjne, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, bidety, bojlery, a także bojlery
nie będące częściami maszyn, centralne ogrzewanie, a także grzejniki do centralnego ogrzewania oraz nawilżacze do grzejników, chłodnice do pieców, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do dystrybucji wody, dźwigary do ładowania pieców, grzejniki
elektryczne, filtry do wody pitnej, filtry powietrzne do klimatyzacji,
bojlery, w szczególności gazowe, grille, grille elektryczne, grzałki
nurnikowe, grzejące płyty, grzejniki kieszonkowe, grzejniki, zaślepki do grzejników, grzejniki centralnego ogrzewania, w tym nawilżacze do grzejników, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, instalacje do schładzania wody, instalacje wodociągowe, kabiny
przenośne, w tym do łaźni tureckich, kabiny natryskowe, kaloryfery,
kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowych, miski klozetowe, a także WC, kolektory słoneczne, kominki,
kominki domowe, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów,
komory chłodnicze, kotły do pralni, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
kuchenny sprzęt elektryczny, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia zasilające kotły grzewcze, płuczki
ustępowe, uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, instalacje do dystrybucji wody, instalacja do uzdatniania wody,
podgrzewacze do wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do ujęcia wody, wanny z wirowym ruchem wody, instalacja do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej,
zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne, zbiorniki ciśnieniowe
wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, 17 materiały
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, kotły, lakier izolacyjny, wełna mineralna, nici
z tworzyw sztucznych nie do włókiennictwa, niemetalowe osłony
do rur, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki gumowe,
oleje izolacyjne, osłony niemetalowe do rur, papier izolacyjny, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, plomby, węże do podlewania, uszczelki do połączenia, rury, surowa lub półprzetworzona
guma, wata szklana do izolacji, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne,
tkaniny z włókna szklanego do izolacji, uszczelki, w tym również
uszczelki do rur, substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, budowa i konserwacja rurociągów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa, a w szczególności nadzór, budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, instalacja i naprawa
urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, malowanie, montaż i naprawa instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych,
murowanie, nadzór budowlany, rozbiórki budynków, tynkowanie,
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układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne.

(111) 343299
(220) 2020 10 16
(210) 517285
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) KUŹNIA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KŁ KUŹNIA ŁABĘDY S.A.
(540)

(531) 27.05.01, 27.01.05, 27.05.23
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne,
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby
ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 40
obróbka materiałów.
(111) 343300
(220) 2020 08 19
(210) 517287
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) NIEMCZYK-BIŁKA KAROLINA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIKAROOM
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
wizytówek, projektowanie opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
(usługi informatyczne).
(111) 343301
(220) 2020 08 26
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) GÓRNY KRZYSZTOF, Trzebnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wash Kraft
(540)

(210) 517525

(591) czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 26.03.02, 26.03.19, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe i kosmetyczne, preparaty
i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia powierzchni w szczególności
do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD,
ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych,
elementów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia i czyszczenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki
czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, papierowe ściereczki do polerowania, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, kosmetyki
do opalania, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego,
odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele,
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
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perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci,
płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń,
płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, krochmal, preparaty
do mycia, wybielacze i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty do odświeżania rur odpływowych,
detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
z rur, preparaty do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, pasty BHP,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środków
czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia
i czyszczenia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, promocja
sprzedaży.

(111) 343302
(220) 2020 08 31
(210) 517712
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA EWELINA SYLWIA,
Choroszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTE CŁO
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 02.01.02
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe.
(111) 343303
(220) 2020 09 04
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPMAT
(540)

(210) 517874

(591) szary, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, blachodachówka.
(111) 343304
(220) 2020 09 09
(210) 518111
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) MACZEK MARCIN ALPINEXPERT, Stara Kamienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZERY 4X4 OFFROAD
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 18.01.02, 01.15.17, 24.17.07, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 27.07.01,
27.07.17, 29.01.13
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(510), (511) 41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.

(111) 343305
(220) 2020 09 22
(210) 518495
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) Lech Wojciech KANCELARIA PATENTOWA LECH,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Doświadczenie to nasz znak towarowy
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo,
książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
tekstów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie
kursów szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone online, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja
webinariów, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi rzeczników patentowych, usługi kancelarii patentowych,
doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo
dotyczące własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych, egzekwowanie
praw do znaków towarowych, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, pomoc
prawna przy tworzeniu umów.
(111) 343306
(220) 2020 11 09
(210) 518973
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) NAPIÓRKOWSKA LUIZA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA ESCULAP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTOR LU
(540)

(531) 02.09.04, 16.03.17, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, publikowanie tekstów, publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, organizacja webinariów, organizowanie spotkań i konferencji, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], 44 kliniki
medyczne, usługi medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia.
(111) 343307
(220) 2020 10 08
(210) 519238
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW ASEPTA
SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stawosan Q7
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(540)

(591) biały, czarny, żółty, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 25.01.25
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole
czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła
do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy,
wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki
stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze
środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki
do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu,
preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk,
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego,
żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje
do pielęgnacji skóry, krem do rąk, krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy,
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maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy
do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała,
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, wazelina
kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze,
lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów,
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust
do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty
farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze
do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające,
lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne
do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone
chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye
antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów
medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata
lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele do celów medycznych, musujące tabletki
witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, pre-
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paraty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze
do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego,
przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy
diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty
witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
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(591) biały, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.13
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole
czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła
do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy,
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wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki
stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze
środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki
do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu,
preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk,
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego,
żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje
do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy,
maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy
do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała,
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, wazelina
kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze,
lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów,
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust
do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty
farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze
do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające,
lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne
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do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone
chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye
antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów
medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata
lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele do celów medycznych, musujące tabletki
witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze
do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego,
przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy
diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty
witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online
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za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy online, umieszczanie reklam, wprowadzanie na rynek nowych produktów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług.
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(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW ASEPTA
SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała (PL)
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(591) biały, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 26.01.15, 05.03.13
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole
czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła
do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy,
wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki
stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze
środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki
do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu,
preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk,
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produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego,
żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje
do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy,
maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy
do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała,
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, wazelina
kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze,
lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów,
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust
do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty
farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze
do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające,
lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne
do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone
chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye
antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów
medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata
lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwita-
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miny, mleczko pszczele do celów medycznych, musujące tabletki
witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze
do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego,
przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy
diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty
witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy online, umieszczanie reklam, wprowadzanie na rynek nowych produktów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług.

(111) 343310
(220) 2020 10 12
(210) 519326
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPOTDATA.PL
(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 online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklamy
online, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklamy telewizyjne,
reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), telemarketing, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie,
udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą,
umieszczanie reklam, usługi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe,
usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy,
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie 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 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 przesyłanie
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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) 343311
(220) 2020 10 12
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) KONOPKO KACPER MODESTE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIER
(540)

(210) 519359

(531) 27.05.01, 27.05.12, 27.05.11
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe
oraz wyroby z tych materiałów, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierzą.
(111) 343312
(220) 2020 10 12
(210) 519379
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFORlex
KOMPLEKSOWA BAZA WIEDZY CYFROWY
KSIĘGOWY
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(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 03.07.17, 26.04.09, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kierowania firmą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla biur rachunkowych,
doradztwa kadrowego, podatkowego, wystawiania dokumentów,
rozliczania należności, przeprowadzania analiz, prowadzenia kartotek i ewidencjonowania, prowadzenia bilansów, nośniki mediów
elektronicznych, magnetycznych, optycznych i elektrooptycznych,
taśmy, kasety, CD-ROM-y, dyski magnetyczne, nagrane nośniki danych z dźwiękiem i/lub obrazem, publikacje na nośnikach elektronicznych, magnetycznych i optycznych, 16 papier, tektura, druki,
w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym
obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce, wyroby z papieru i/lub tektury: afisze,
plakaty, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], gazety,
materiały do pisania oraz materiały do rysowania takie jak zaszyty,
bloki, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, notatniki [notesy], pudełka z papieru lub kartonu, rejestry, księgi
główne [książki], rysunki, skoroszyty, tablice arytmetyczne, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty
do pisania lub rysowania, 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania
biznesem oraz czynności biurowych, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo
ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne, usługi w zakresie doradztwa zawodowego
inne niż związane z edukacją i szkoleniem, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacja
o działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 36 doradztwo w sprawach gospodarczych, finansowych, ubezpieczeniowych
i podatkowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą
komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy
pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, wynajem czasu dostępu do baz danych, w tym systemów informatycznych i elektronicznych, 41 usługi
w zakresie publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków,
publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie
korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji
i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń
i kongresów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi
organizowania konkursów, plebiscytów i rankingów, usługi w zakresie doradztwa zawodowego związane z edukacją i szkoleniem, 42
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie oprogramowań komputerowych, usługi w zakresie fotoskładu, tworzenia grafiki, usługi w zakresie tworzenia, odtwarzania
i odpłatnego udostępniania komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, umożliwianie dostępu do interakcyjnych komputerowych baz danych z zakresu biznesu, finansów oraz
komputerowo zintegrowanych systemów, 45 usługi prawne, doradz-
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two prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania
prawne.

(111) 343313
(220) 2020 10 13
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) JACHTTRAVEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAJNY PORT BY JACHTTRAVEL.PL
(540)

(210) 519387

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 18.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.08, 15.07.07
(510), (511) 39 usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi przystani
jachtowej, usługi pilotów wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, rezerwowanie podróży i wycieczek
wakacyjnych, dostarczanie żywności przez restauracje, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 41 organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez muzycznych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizacja regat jachtowych, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie konkursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi cateringowe, usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, wynajem miejsc noclegowych w pensjonacie i domkach letniskowych.
(111) 343314
(220) 2015 03 24 K
(210) 519446
(151) 2021 04 28
(441) 2021 01 11
(732) John Player & Sons Limited, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) PULSE
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nieprzetworzony, wyroby
tytoniowe, papierosy, cygara, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych lub leczniczych, ciekłe roztwory do użytku w papierosach
elektronicznych, zapałki i artykuły dla palaczy.
(111) 343315
(220) 2020 10 14
(210) 519449
(151) 2021 06 23
(441) 2021 03 08
(732) HAFTKIEWICZ DAMIAN, WATRAS-HAFTKIEWICZ KAMILA
STEREOMATIC AGENCY GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red Pike
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej artykułów wędkarskich, sprzętu wędkarskiego
i odzieży dla wędkarzy.
(111) 343316
(220) 2020 10 15
(210) 519551
(151) 2021 03 02
(441) 2020 11 16
(732) ŁAZUGA ARTUR AGBIT COMPUTER SYSTEMS ARTUR
ŁAZUGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) AGBIT
(510), (511) 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, 9 urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 16 materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, 38 dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, badania w zakresie projektowania komputerów, doradztwo projektowe, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania.
(111) 343317
(220) 2020 10 19
(210) 519704
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACARI
(510), (511) 9 Zamki elektryczne, karty identyfikacyjne, adaptery
elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, gniazdka
elektryczne, kable elektryczne, ograniczniki [elektryczność], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], wtyczki elektryczne,
obwody drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, buty chroniące przed wypadkami, 11 elektryczne urządzenia i instalacje do oświetlania, lampy oświetleniowe, 25
obuwie, buty sportowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez Internet towarów branży elektrotechnicznej, elektronicznej, sprzętu
oświetleniowego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów handlowych, organizowanie wystaw, projektowanie
reklam, rozpowszechnianie artykułów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 42 doradztwo informatyczne, projektowanie, instalowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, pozaszkolne formy edukacji.
(111) 343318
(220) 2020 10 19
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACARI
(540)

(210) 519705

(591) czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 9 Zamki elektryczne, karty identyfikacyjne, adaptery
elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, gniazdka
elektryczne, kable elektryczne, ograniczniki [elektryczność], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], wtyczki elektryczne,
obwody drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, buty chroniące przed wypadkami, 11 elektryczne urządzenia i instalacje do oświetlania, lampy oświetleniowe, 25
obuwie, buty sportowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez internet towarów branży elektrotechnicznej, elektronicznej, sprzętu
oświetleniowego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów handlowych, organizowanie wystaw, projektowanie
reklam, rozpowszechnianie artykułów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 42 doradztwo informatyczne, projekto-
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wanie, instalowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, pozaszkolne formy edukacji.

(111) 343319
(220) 2020 10 26
(210) 519950
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) POŹNIAK EDYTA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DŻEPETTO
(510), (511) 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, księgi gości, pamiątkowe, papierowe ozdoby do ciast, koła, napisy, litery, obręcze z papieru i kartonu, winietki
z papieru i kartonu, kartki okolicznościowe, świąteczne, z życzeniami, do opakowań na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia, girlandy papierowe, chusteczki higieniczne, 20 ozdoby do ciast
z tworzyw sztucznych, koła, napisy, litery, obręcze z drewna lub tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka [drewniane
lub z tworzyw sztucznych], dekoracyjne skrzynki drewniane, donice
drewniane w postaci skrzyń, drewniane lub z tworzyw sztucznych
pudła i pudełka do przechowywania, drewniane ramki na zdjęcia,
drewniane ramy do obrazów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy,
drewniane znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane,
pojemniki drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, breloki pamiątkowe
z drewna, łapacze snów [dekoracje], wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, ramy, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, etykiety z tworzyw sztucznych,
bransoletki niemetalowe identyfikacyjne, podkładki drewniane oraz
z tworzyw sztucznych, wachlarze, znaczniki do roślin z tworzyw
sztucznych, drewniane znaki oraz numery do stosowania podczas
specjalnych wydarzeń, winietki z drewna i tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], girlandy drewniane, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej następujących towarów: albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, księgi gości,
księgi pamiątkowe, papierowe ozdoby do ciast, koła oraz napisy i litery oraz obręcze z papieru i kartonu, winietki z papieru i kartonu,
kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, kartki
do opakowań na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru oraz kartonu lub tworzyw sztucznych,
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia,
girlandy papierowe, chusteczki higieniczne, ozdoby do ciast z tworzyw sztucznych, koła i napisy oraz litery i obręcze z drewna lub tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka-drewniane
lub z tworzyw sztucznych, dekoracyjne skrzynki drewniane, donice
drewniane w postaci skrzyń, drewniane lub z tworzyw sztucznych
pudła i pudełka do przechowywania, drewniane ramki na zdjęcia,
drewniane ramy do obrazów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy,
drewniane znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane,
pojemniki drewniane, statuetki oraz figurki i dzieła sztuki oraz ozdoby i dekoracje wykonane z drewna lub wosku oraz gipsu lub tworzyw
sztucznych, breloki pamiątkowe z drewna, łapacze snów (dekoracje),
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań (meble) i haczyki
na ubrania, niemetalowe ramy, niemetalowe pojemniki, niemetalowe spinacze, niemetalowe uchwyty do ram lub pojemników lub
spinaczy, etykiety z tworzyw sztucznych, bransoletki niemetalowe
identyfikacyjne, podkładki drewniane oraz z tworzyw sztucznych,
wachlarze, znaczniki do roślin z tworzyw sztucznych, drewniane
znaki oraz numery do stosowania podczas specjalnych wydarzeń,
winietki z drewna i tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące (ozdoby),
girlandy drewniane, świece i knoty do oświetlenia, świece okolicznościowe, lampy do celów oświetleniowych, lampy drewniane, obudowy do lamp, bransoletki z drewnianych koralików, breloki do kluczy, stroiki na świece, profitki (osłonki wkładane na świecę w celu
ochrony przed skapującą stearyną) z metali szlachetnych, profitki
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(osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną) nie z metali szlachetnych, chusteczki tekstylne, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, części odzieży i obuwia oraz nakryć głowy, chodaki
drewniane, zabawki drewniane, dekoracje i ozdoby choinkowe, puzzle, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru
produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 343320
(220) 2020 10 26
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) POŹNIAK EDYTA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dżepetto
(540)

(210) 519951

(531) 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, księgi gości, pamiątkowe, papierowe ozdoby do ciast, koła, napisy, litery, obręcze z papieru i kartonu, winietki
z papieru i kartonu, kartki okolicznościowe, świąteczne, z życzeniami, do opakowań na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia, girlandy papierowe, chusteczki higieniczne, 20 ozdoby do ciast
z tworzyw sztucznych, koła, napisy, litery, obręcze z drewna lub tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka [drewniane
lub z tworzyw sztucznych], dekoracyjne skrzynki drewniane, donice
drewniane w postaci skrzyń, drewniane lub z tworzyw sztucznych
pudła i pudełka do przechowywania, drewniane ramki na zdjęcia,
drewniane ramy do obrazów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy,
drewniane znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane,
pojemniki drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, breloki pamiątkowe
z drewna, łapacze snów [dekoracje], wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, ramy, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, etykiety z tworzyw sztucznych,
bransoletki niemetalowe identyfikacyjne, podkładki drewniane oraz
z tworzyw sztucznych, wachlarze, znaczniki do roślin z tworzyw
sztucznych, drewniane znaki oraz numery do stosowania podczas
specjalnych wydarzeń, winietki z drewna i tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], girlandy drewniane, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej następujących towarów: albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, księgi gości,
księgi pamiątkowe, papierowe ozdoby do ciast, koła oraz napisy i litery oraz obręcze z papieru i kartonu, winietki z papieru i kartonu,
kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, kartki
do opakowań na prezenty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru oraz kartonu lub tworzyw sztucznych,
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, ozdoby papierowe na przyjęcia,
girlandy papierowe, chusteczki higieniczne, ozdoby do ciast z two-
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rzyw sztucznych, koła i napisy oraz litery i obręcze z drewna lub tworzyw sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka-drewniane
lub z tworzyw sztucznych, dekoracyjne skrzynki drewniane, donice
drewniane w postaci skrzyń, drewniane lub z tworzyw sztucznych
pudła i pudełka do przechowywania, drewniane ramki na zdjęcia,
drewniane ramy do obrazów, drewniane skrzynie, drewniane szyldy,
drewniane znaczniki do roślin, figurki drewniane, kosze drewniane,
pojemniki drewniane, statuetki oraz figurki i dzieła sztuki oraz ozdoby i dekoracje wykonane z drewna lub wosku oraz gipsu lub tworzyw
sztucznych, breloki pamiątkowe z drewna, łapacze snów (dekoracje),
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań (meble) i haczyki
na ubrania, niemetalowe ramy, niemetalowe pojemniki, niemetalowe spinacze, niemetalowe uchwyty do ram lub pojemników lub
spinaczy, etykiety z tworzyw sztucznych, bransoletki niemetalowe
identyfikacyjne, podkładki drewniane oraz z tworzyw sztucznych,
wachlarze, znaczniki do roślin z tworzyw sztucznych, drewniane
znaki oraz numery do stosowania podczas specjalnych wydarzeń,
winietki z drewna i tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące (ozdoby),
girlandy drewniane, świece i knoty do oświetlenia, świece okolicznościowe, lampy do celów oświetleniowych, lampy drewniane, obudowy do lamp, bransoletki z drewnianych koralików, breloki do kluczy, stroiki na świece, profitki (osłonki wkładane na świecę w celu
ochrony przed skapującą stearyną) z metali szlachetnych, profitki
(osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną) nie z metali szlachetnych, chusteczki tekstylne, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, części odzieży i obuwia oraz nakryć głowy, chodaki
drewniane, zabawki drewniane, dekoracje i ozdoby choinkowe, puzzle, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru
produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 343321
(220) 2020 10 27
(210) 519972
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) parki przemysłowe Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. arp
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, usługi pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu kontrahentów, doradztwo handlowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach i hurtowniach z materiałami i artykułami budowlanymi, chemicznymi, paliwami, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, 41 edukacja, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 343322
(220) 2020 10 28
(210) 520118
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) RUTA MAREK, RUTA MAŁGORZATA GRYF-TOUR SPÓŁKA
CYWILNA, Gryfice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JANTAR REWAL
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(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru, agendy, aplikacje z papieru, arkusze do pakowania z papieru, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, banery wystawowe
wykonane z kartonu, banery wystawowe wykonane z papieru, bilety,
bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły
papiernicze, bloczki do zapisywania, bloki listowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury drukowane, cenniki, certyfikaty
drukowane, czasopisma branżowe, datowniki, dekoracje na stół z papieru, długopisy kolorowe, dyplomy drukowane, etykiety z papieru,
formularze [blankiety, druki], identyfikatory, jadłospisy, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty menu, karty
z nazwiskami, katalogi hoteli, koperty, księgi gości, kupony, magazyny podróżnicze, mapy, materiały do pisania, odbitki fotograficzne,
okładki czasopism, papierowe metki [zawieszki], pieczątki biurowe,
pióra i długopisy, plany drukowane, pocztówki i widokówki, podstawki papierowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
reklamy drukowane, serwetki stołowe papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki [artykuły papiernicze], torby papierowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, hotelowe usługi kateringowe, informacja na temat hoteli,
organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie żywności i napojów dla gości, tymczasowy wynajem pokoi,
usługi hotelowe, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
zakwaterowania tymczasowego, usługi pensjonatów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(111) 343323
(220) 2020 11 09
(210) 520657
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) FUNDACJA EKOENERGETYKI, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC fundacja ekoenergetyki
(540)

(591) czarny, zielony, pomarańczowy, różowy
(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach
reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
zewnętrzna, reklamy online, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie reklam,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 36 doradztwo związane z pomocą finansową do celów edukacyjnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], pozyskiwanie
funduszy dla uniwersytetów, sponsorowanie działalności rozrywkowej, sponsorowanie działalności sportowej, świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia
emisji dwutlenku węgla, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla
dzieci potrzebujących, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne,
edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przed-
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szkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi
dziecięcych placów zabaw, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci
grup zabaw, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania języków,
usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie
pierwszej pomocy, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania i pisania, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania
na klawiaturze, usługi edukacyjne związane z tańcem, nauka tańca dla
dzieci, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne
związane z higieną, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z ekologią, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych] organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie rozrywki,
organizowanie kwizów, organizowanie koncertów, organizowanie gier
edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów
edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka/edukacja], organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie
turniejów rekreacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem,
organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacja [nauczanie], edukacja dorosłych, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja językowa, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja, rozrywka i sport, edukacyjne
usługi doradcze, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi
przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące
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sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia,
nauczanie w szkołach średnich, obozy letnie rozrywka i edukacja], oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja
sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów szkolenia, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie
i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym,
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia
młodzieży, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy do celów szkoleniowych, pokazy
edukacyjne,
prowadzenie
edukacyjnych
wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie warsztatów szkolenia], prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym,
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenia], przyznawanie świadectw
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria edukacyjne,
sprawdziany edukacyjne, sympozja związane z edukacją, szkolenia dla
dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych
i dzieci, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji
fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie i instruktaż,
szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi,
szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupo-
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wych, szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie związane z karierą zawodową, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania
określonych zawodów, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk. sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych
ludzi, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw
dla dzieci, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem usługi warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradztwa
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji dla
dorosłych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla przemysłu,
usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu,
usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego,
usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne
oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne świadczone
przez instytuty doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły wyższe, usługi edukacyjne świadczone przez
uniwersytety, usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie
[akademie], usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne
w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne w zakresie szkół
średnich, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi egzaminowania
(edukacyjne), usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi placów zabaw, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe, edukacyjne
i instruktażowe, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla
przemysłu, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkół [edukacja],
usługi szkół wyższych w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi uniwersytetów, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkolenia
i kształcenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyższe uczelnie
[edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych,
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów szkoleniowych
na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 42 projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi, 44 opieka zdrowotna dotycząca
gimnastyki korekcyjnej, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się.
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(732) SOLAR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Micigózd (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mooye
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne,
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, esencja badianowa, cytrynowe olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki eteryczne], lawendowy
(olej-), naturalne olejki eteryczne, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego,
olejek z wyciągiem z owoców amli do celów kosmetycznych, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku
kosmetycznego], olejki do celów perfumeryjnych, olejki do perfum
i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne,
olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do stosowania
w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, olejki eteryczne do użytku
osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym,
olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki
eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
perfumeryjne (produkty-), esencjonalne (olejki-), roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, żel lawendowy, zmieszane olejki eteryczne,
środki zapachowe do celów domowych, barwniki do celów kosmetycznych, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne, basma
[barwnik kosmetyczny], bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat
do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki
do twarzy, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi,
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, emulsje do mycia ciała
nie zawierające mydła, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna
do celów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania
na skórę, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki koloryzujące do skóry,
kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
kosmetyki w postaci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kremy
BB, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, makijaż
(preparaty do-), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła
do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki
kosmetyczne, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze płukanki
do irygacji, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze
preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki
do masażu twarzy, olejki do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, peeling do stóp, peeling w żelu, pianka pod prysznic
i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów
i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania
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biustu, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty
kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, produkty do mycia rąk,
prokolagen do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremie
do twarzy, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, spraye
do utrwalania makijażu, środki do czyszczenia rąk, środki do pielęgnacji włosów, wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, woda
micelarna, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, ziarna do polerowania, zmiękczający środek oczyszczający
[kosmetyk], naturalne środki perfumeryjne, mydło perfumowane, mydła perfumowane, perfumy, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, środki perfumeryjne i zapachowe, saszetki perfumowane, produkty perfumeryjne, woda perfumowana, 5 dezodoranty (do powietrza),
dezodoranty do samochodów, dezodoranty do tapicerki, dezodoranty do WC, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, dezodoranty
łazienkowe, materiały pochłaniające zapachy, neutralizator zapachu
zwierząt domowych, odświeżacze do odzieży, odświeżacze do tkanin,
odświeżacze do ubrań i tkanin, odświeżacze powietrza, odświeżacze
powietrza w sprayu, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, antybakteryjne preparaty na bazie gliny, borowina do kąpieli,
higieniczne środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające, 44
wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, solaria, świadczenie usług przez salony piękności, udostępnianie
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania], udzielanie
informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi
doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa online w zakresie
makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi kosmetyczne, usługi opalania natryskowego,
usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji urody, usługi
salonów piękności, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe,
usługi salonu opalania natryskowego, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi solarium, usługi
sztucznego opalania.

(111) 343325
(220) 2020 11 12
(210) 520796
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) FLYNBUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wasilków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flynbuy
(540)

(591) niebieski, granatowy, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze.

(111) 343326
(220) 2020 11 12
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LARGA BY cersanit
(540)
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(210) 520879

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa,
bidety, kompakty WC miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, umywalki, postumenty i pół
postumenty do umywalek, wanny łazienkowe, kabiny natryskowe,
brodziki, baterie umywalkowe, natryski, krany, armatura sanitarna,
20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra.
(111) 343327
(220) 2020 11 17
(210) 520992
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dream Machines
(510), (511) 9 laptopy konwertowalne, laptopy hybrydowe, komputery przenośne [laptopy], myszki komputerowe, podkładki pod myszki,
myszka (komputerowe urządzenie peryferyjne), myszka komputerowa, 35 usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, prowadzenie sprzedaży
stacjonarnej, internetowej, detalicznej i hurtowej laptopów, myszek
do komputera, podkładek pod myszki do komputera.
(111) 343328
(220) 2020 11 19
(210) 521039
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) GORTATOWSKI ARTUR ELWRUX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hunch
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne.
(111) 343329
(220) 2020 10 15
(210) 519587
(151) 2021 06 23
(441) 2020 11 30
(732) BUKOWSKI ARTUR GRUPA BX, Bystrzejowice Pierwsze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q-PRIM SUPREME
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 19 niemetalowe materiały na pokrycia dachowe.
(111) 343330
(220) 2020 11 20
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) PELEC CEZARY GRIDNET, Warszawa (PL);
GRZEŚKIEWICZ ANDRZEJ GRIDNET, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIDNET
(540)

(210) 521134

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 19 materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte
w tej klasie, będące półproduktami takie jak: materiały budowlane
(konstrukcje) niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 35
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pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi projektowania. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 343331
(220) 2020 11 23
(210) 521245
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) OSTRYŃSKI WOJCIECH TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTRY BARBER Wojciech Ostryński HAIRCUT SHAVE
BARBERSHOP
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej kosmetyków oraz środków
pielęgnacji ciała i włosów, usługi sprzedaży detalicznej narzędzi 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) 343332
(220) 2021 04 14
(210) 527561
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) CZAPSKA-KOZIARSKA KINGA O! NAILS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O! nails
(540)

(591) złoty, jasnoróżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05, 24.17.01, 24.17.04,
17.02.01, 17.02.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 Brokat do paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Lakiery do paznokci,
Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci,
Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
Sztuczne paznokcie do stóp, Zmywacze do paznokci, Zmywacze
do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Emalia do paznokci,
Emalie do paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Kalkomanie
do ozdabiania paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych
paznokci, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Kosmetyki
do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci w pisaku, Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Odżywki do paznokci,
Preparaty do pedicure, Odżywki do skórek wokół paznokci, Odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejek do skórek wokół paznokci, Papier ścierny do paznokci, Papier ścierny szmerglowy do paznokci, Preparaty do polerowania paznokci, Podkłady do lakierów
do paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do kuracji paznokci, Pre-
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paraty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Proszek do polerowania paznokci,
Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Rozjaśniacze
do paznokci, Środki do usuwania paznokci żelowych, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci, Zmywacze do paznokci w sztyfcie,
8 Obcinacze do paznokci, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub
nieelektryczne], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne,
Pilniki do paznokci nieelektryczne, Elektryczne polerki do paznokci,
Nieelektryczne polerki do paznokci, Polerki do paznokci do manicure,
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Polerki do paznokci nieelektryczne, Elektryczne zestawy do pedicure’u, Przybory
do manicure i pedicure, Zestawy do pedicure, Zestawy do manicure,
Zestawy do manicure, elektryczne, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], Cążki do obcinania paznokci, Cążki do paznokci, Elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, Elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, Nożyczki do paznokci, Nożyczki do skórek
wokół paznokcia, Wymienne głowice obrotowe do elektronicznych
pilników do paznokci, 35 Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie
sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Szkolenie biznesowe
zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, Szkolenie i instruktaż,
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie zdrowia
i wellness, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenie zaawansowane,
Szkolenie związane z karierą zawodową, Trening osobisty [szkolenie],
Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Skomputeryzowane szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych,
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia,
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 44 Usługi manicure i pedicure,
Usługi pedicure, Manicure, Usługi manicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, Salony piękności, Świadczenie usług
przez salony piękności, Usługi wizażystów, Usługi doradcze w zakresie
zdrowia, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci,
Usługi salonów pielęgnacji paznokci.

(111) 343333
(220) 2021 05 05
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) GABROVIC JOHN LUKE, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inspire REAL ESTATE ADVISORY
(540)

(591) granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 11.01.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(210) 528424
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(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie budynków handlowych, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości.

(111) 343334
(220) 2021 01 15
(210) 523178
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET<br />
(540)

(591) szary, różowy, fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 05.05.20, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, konferencji, kongresów, doradztwo zawodowe, produkcja programów edukacyjnych dźwiękowych i audiowizualnych, coaching, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych, organizacja i prowadzenie
szkoleń i warsztatów, webinarów, wykładów, organizacja i prowadzenie imprez edukacyjnych i kulturalnych, organizacja i prowadzenie
kursów, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych i książek,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych,
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przekazywanie know-how [szkolenia].
(111) 343335
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 25
(441) 2021 03 01
(732) PRZYDZIAŁ MICHAŁ, Borek Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CarStickers.pl naklejki tuningowe
(540)

(210) 523179

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Naklejki, naklejki na samochody, naklejki tuningowe
na samochody, folie do naklejania na samochody, naklejki samochodowe, pasy tuningowe do naklejania na samochody.

(111) 343336
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) GARŁO MARIUSZ CIZEMKA.PL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarioEmilio
(540)

93
(210) 523181

(591) brązowy, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty,
aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane
ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry], artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne,
duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, elastyczne torby
na odzież, 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
przenośne na dokumenty, 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, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki [puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane
bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez
wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry
podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki,
metalowe etykiety na bagaż, niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię, paski do portmonetek, pasy do bagażu, plecaki, plecaki [małe], plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, płócienne torby na zakupy,
podróżne kufry, podróżne torby, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze ze skóry
i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki,
pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze,
portfele, portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele
na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych, portfele skórzane, portfele wraz z etui
na karty, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki
niewykonane z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane
teczki, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe,
skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skórzane walizki podróżne,
specjalne futerały do noszenia składanych lasek, teczki, teczki i aktówki,
teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby, torby
alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na książki, torby na obuwie, torby na ramię, torby na ubrania,
torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby podróżne,
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 imitacji skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby uniwersalne, torebki, torebki damskie, torebki do ręki, torebki do przewieszania przez ramię, torebki do noszenia
przy pasku, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki
podróżne [podręczne], walizki z kółkami, walizy, 25 balerinki [obuwie],
baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt
z wełny, butorolki, buty baletowe, buty damskie, buty dla kobiet, buty
dla niemowląt, buty do biegania, buty do jogi, buty do kostki, buty
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do trekkingu, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty gimnastyczne,
buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty
turystyczne [do chodzenia na wycieczki] buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, damskie kapcie składane,
dziane buty dla niemowląt, eleganckie buty wyjściowe, espadryle,
gumiaki, gumowce, jednorazowe pantofle domowe, kalosze [obuwie],
kalosze [wkładane na obuwie], kapcie skórzane, mokasyny, obuwie
codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla
dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt,
obuwie męskie i damskie, obuwie na plażę, obuwie plażowe, obuwie
rekreacyjne, obuwie sportowe, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle domowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały damskie, sandały do pedicure, sandały-drewniaki, sandały i buty
plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały niemowlęce, tenisówki, tenisówki na koturnie, spodnie skórzane, kamizelki skórzane,
kurtki skórzane, płaszcze skórzane, komplety skórzane, sukienki skórzane, kapcie skórzane, buty skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane
sandały w stylu japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie, paski
skórzane [odzież], skórzane sukienki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do renowacji
mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami do stóp,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemią domową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią ogrodową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maseczkami ochronnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami do pływania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemią domową, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią ogrodową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży hurtowej w związku z maseczkami ochronnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pływania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaj
hurtowej w związku z torbami.

(111) 343337
(220) 2021 01 14
(210) 523182
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE : ME
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 343338
(220) 2021 01 21
(210) 523450
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 01
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRWAWY LAKIER
(510), (511) 1 Chemiczne środki konserwujące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, Czyszczące
środki chemiczne do samochodów, Substancje chemiczne do opon
w celu zahamowania wydostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, zapobiegania rdzewienia kół i obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 Woski antykorozyjne,
Powłoki, Uszczelniające podkłady gruntowe, Szczeliwa w postaci
farb, Preparaty zapobiegające matowieniu, Środki antykorozyjne, 3
Preparaty czyszczące do pojazdów, ich karoserii, szyb, wnętrz, opon,
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felg, Kosmetyki do samochodów, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Preparaty konserwujące do elementów
skórzanych pojazdów, Woski samochodowe.

(111) 343339
(220) 2021 01 21
(210) 523454
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) BALETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PZO MIESZKANIA
(540)

(591) żółty
(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Analizy i badania rynku,
Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing, Public relations, Reklama, Reklama bilbordowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie nośników reklamowych
i miejsc na reklamę, Tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów
reklamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, Usługi sekretarskie, Sortowanie
danych w bazach komputerowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja
personelu, Przygotowywanie list płac, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Księgowość, Wywiad gospodarczy, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 Agencje mieszkaniowe, Agencje
nieruchomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Wycena majątku
nieruchomego, Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Likwidacja finansowa przedsiębiorstw,
Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Agencje ściągania należności, Wycena nieruchomości, Usługi
wynajmu mieszkań, Wynajem powierzchni biurowych, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni użytkowej, Sprzedaż
mieszkań, Sprzedaż powierzchni biurowych, Sprzedaż powierzchni
użytkowej, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi bankowe, 37 Budownictwo, Budowa pawilonów i sklepów, Budowa powierzchni mieszkalnej, Budowa powierzchni biurowej, Budownictwo przemysłowe,
Nadzór budowlany, Czyszczenie budynków wewnątrz i na zewnątrz,
Doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, Izolowanie budynków, Rozbiórka budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Murowanie, Malowanie, Instalowanie drzwi i okien, Układanie
nawierzchni drogowych, Kamieniarstwo, Instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwłamaniowych,
wind, pieców, 39 Wynajmowanie garaży, parkingów, miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Doradztwo
architektoniczne, Projektowanie dekoracji wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Projektowanie budynków, Usługi architektoniczne.
(111) 343340
(220) 2021 01 22
(210) 523460
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) KRĘPA ŁUKASZ, KRĘPA RAFAŁ SCHOWAJTO.COM SPÓŁKA
CYWILNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHOWAJ TO
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.24
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(510), (511) 39 Wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, Wynajem magazynów, Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, Wynajem obiektów
i urządzeń magazynowych, Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Wynajem segmentów magazynowych.

(111) 343341
(220) 2021 01 22
(210) 523467
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) BIURO PLUS B.KRĘPA, W.KRĘPA SPÓŁKA JAWNA, Zielona
Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BIURONIMO biuronimo.pl
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 03.07.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami
piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów biurowych, szkolnych, chemii gospodarczej do domu i biura, artykuły spożywcze,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi.
(111) 343342
(220) 2021 01 22
(210) 523470
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) ADAMSKA KATARZYNA GABINET LEKARSKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinety Rozwoju
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Porady
w zakresie farmakologii, Porady psychologiczne, Pomoc medyczna,
Opieka medyczna i zdrowotna, Kliniki medyczne, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi telemedyczne.
(111) 343343
(220) 2021 01 22
(210) 523471
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUKCES TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony, niebieski
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Rolety metalowe zewnętrzne, elementy rolet metalowych zewnętrznych, akcesoria metalowe do rolet zewnętrznych
i bram rolowanych w tym: rury, wieszaki sprężynowe, zamki baskwilowe, zwijacze, akcesoria do systemu skrzynek nadprożowych,
przekładnie, akcesoria do przekładni i napędów z awaryjnym otwieraniem, łożyska, mechanizmy sprężynowe, karnisze metalowe,

95

rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, zamki metalowe
inne niż elektryczne, haki metalowe, liny stalowe, okucia metalowe
do budownictwa, rury metalowe, elementy rolet metalowych zewnętrznych, wieszaki do rolet metalowych zewnętrznych, wieszaki
sprężynowe do rolet, 7 Napędy elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, uniwersalne przeguby, przeguby Cardana, łożyska, łożyska kulkowe, sprężyny, wieszaki do rolet niemetalowych, silniki
elektryczne do napędzania rolet, osłon, markiz, zasłon, osprzęt do siłowników, napędy do bram, Akcesoria do napędów do bram, napędy
łańcuchowe do bram z szyną prowadzącą, napędy osiowe do bram,
napędy do bram wjazdowych i zewnętrznych, napędy do bram przemysłowych, silniki elektryczne do bram, siłowniki i osprzęt do siłowników, wieszaki jako części maszyn, 9 Napędy elektryczne zasłon,
napędy elektryczne do: żaluzji, rolet zewnętrznych i wewnętrznych,
markiz i bram, nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz
pilotów naściennych do: rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz,
zasłon i firan, ekranów oraz bram, piloty w postaci breloczka kopiujące sygnał z tradycyjnych pilotów, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, zamki elektryczne, przełączniki elektryczne, przełączniki czasowe, przekaźniki elektryczne, światła sygnalizacyjne,
wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie
sterowane, wiatromierze, wzmacniacze, elektryczne i elektroniczne
urządzenia oraz systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, zasłon, markiz, Zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne, wyłączniki zegarowe,
wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, odbiorniki
do żaluzji i osłon, sterowniki rolet, Oprogramowanie do sterowania
napędem do osłon, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące do rolet, napędy do automatyzacji bram skrzydłowych z siłownikiem, centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem, kompletem
fotokomórek, lampą ELDC, napędy do automatyzacji bram przesuwnych z siłownikiem, centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem
2-kanałowym, kompletem fotokomórek BF, lampą ELDC, zębatą
listwą stalową, z elementami montażowymi, napędy do automatyzacji bram garażowych z siłownikiem z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, pilotem 2-kanałowym, nadajniki radiowe
w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów naściennych do bram
wjazdowych i garażowych, piloty zdalnego sterowania, Mechanizmy
zdalnego sterowania, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz
systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem bram,
zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki
ręczne, wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, elektryczne napędy do bram ze sterowaniem bezpośrednim lub radiowym, oprogramowanie do sterowania napędem
do bram, 19 Akcesoria niemetalowe do rolet zewnętrznych i bram
rolowanych w tym: prowadnice, zaślepki, aretki, wieszaki-blokady,
bufory, pierścienie i redukcje, obsadki i koła nawojowe, karnisze niemetalowe, żaluzje niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe,
niemetalowe rolety antywłamaniowe, Elementy niemetalowych rolet antywłamaniowych, 20 Niemetalowe wieszaki do rolet (uchwyty),
wieszaki do rolet obustronnie flokowane, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej
oraz bezpośredniej rolet, elementów i akcesoriów do rolet, napędów
do osłon, rolet, żaluzji, firan i zasłon, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, zasłon, markiz, Oprogramowania do sterowania napędem rolet, osłon, zasłon, żaluzji, Organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych rolet, elementów i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan i zasłon, elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego
sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, zasłon, markiz,
oprogramowanie do sterowania napędem rolet, żaluzji i osłon, Odbiorniki do żaluzji i osłon, sterowniki rolet, Oprogramowanie do sterowania napędem do osłon, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, napędy do bram, Akcesoria
do napędów do bram, siłowniki i osprzęt do siłowników, usługi marketingowe.

(111) 343344
(220) 2021 01 22
(210) 523473
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) ŁUKA MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO CONSULTINGOWE
FORUM MGR INŻ. MARIAN ŁUKA, Bielsko-Biała (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) FORUM
(510), (511) 36 Usługi agencji mieszkaniowych (nieruchomości), usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
kupna-sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie mieszkań
i domów.
(111) 343345
(220) 2021 01 22
(210) 523476
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) Janion Mateusz LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION
SP. K., Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOEWEN
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, 41 Szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, 45 Usługi prawne, Usługi wsparcia prawnego, Mediacje, Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne
(prawne), Usługi prawne pro bono, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Badania prawne, Usługi arbitrażowe,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Organizowanie świadczenia
usług prawnych.
(111) 343346
(220) 2021 01 22
(210) 523477
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) Janion Mateusz LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION
SP. K., Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LLH
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Audyt działalności gospodarczej,
Audyt przedsiębiorstw, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, 41 Szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, 45 Usługi prawne, Usługi wsparcia prawnego, Mediacje, Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne
(prawne), Usługi prawne pro bono, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Doradztwo prawne, Badania prawne,
Usługi arbitrażowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Dostarczanie
informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych.
(111) 343347
(220) 2021 01 22
(210) 523478
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP sales booster
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(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 15.09.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie
reklamy, Badania rynku do celów reklamowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci
komputerowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, Ocena skutków wywieranych
przez działania reklamowe na odbiorców, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Kampanie prospectingowe,
Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Reklama biznesowych stron
internetowych, Reklama i marketing, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Administrowanie dotyczące marketingu, Analiza trendów
marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych,
Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy,
Marketing referencyjny, Marketing ukierunkowany, Usługi w zakresie
marketingu baz danych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Usługi zarządzania bazami danych, Przetwarzanie danych.
(111) 343348
(220) 2021 01 22
(210) 523481
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SZYMECZKO MARCIN ONLINE WORLD, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GenBOX
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Sprzęt do komunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do kopiowania, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Wzmacniacze optyczne, Aparaty telematyczne, Automatyczne zmieniarki płyt, Bezprzewodowe bloki klawiszy, Bloki
klawiszy, Cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, Cyfrowe urządzenia
do przetwarzania sygnałów głosowych, Czujniki dotykowe pojemnościowo-projekcyjne, Czytniki etykiet [dekodery], Czytniki RFID
[wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], Dekodery, Dekodery elektroniczne, Dekodery sygnałów, Demultipleksery, Digitalizatory, Digitizery elektroniczne, Ekspandery audio, Ekspandery sygnału, Elektroniczne jednostki kodujące, Elektroniczne moduły
kodujące, Elektroniczne notatniki, Elektroniczne organizery, Elektroniczne organizery osobiste, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Etui na telefony komórkowe, Filtry
kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], Futerały na elektroniczne notesy, Generatory daty i czasu, Inteligentne pierścionki, Inte-
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raktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, Jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, Karty telefoniczne, Klawiatury, Klawiatury bezprzewodowe,
Klawiatury do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów
cyfrowych, Klawiatury wielofunkcyjne, Kodery, Kodery magnetyczne, Kodery optyczne, Kompresory sygnału, Konwertery cyfrowo-analogowe, Konwertery ultrawysokiej częstotliwości, Konwertery
częstotliwości UHF, Logi okrętowe [elektroniczne], Logi okrętowe
[elektryczne], Magnetyczne (Kodery-), Masery [wzmacniacze mikrofalowe], Monitory do noszenia na ciele lub w ubraniach, Multimedialne złącza do pojazdów, Multipleksery, Multipleksery multimedialne,
Multipleksery wideo, Multipleksery z podziałem czasu, Nadajniki
optyczne, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrywarki DVD, Napędy CD do komputerów, Notatniki [elektroniczne],
Notesy elektroniczne, Odbiorniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], Odbiorniki optyczne, Odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, Ograniczniki sygnału, Optyczne nadajniki, Optyczne
wzmacniacze półprzewodnikowe, Organizery cyfrowe, Panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzystorem cienkowarstwowym
[TFT-LCD], Pióra magneto-optyczne, Procesory głosu, Procesory modulacji impulsowo-kodowej, Procesory mowy, Programatory czasowe, Przedwzmacniacze, Przetworniki analogowe, Przyrządy szyfrujące, Ramy montażowe do sprzętu telekomunikacyjnego, Roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Samodzielne
urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, Samosynchronizujące cyfrowe szyfratory, Słowniki elektroniczne,
Sprzęt do szyfrowania, Sprzęt do magazynowania danych, Stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, Sterowniki wieloportowe,
Stojaki do wzmacniaczy, Światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, Syntezatory częstotliwości, Systemy automatyki domowej, Systemy zarządzania budynkami [BMS], Terminale do odbioru
sygnałów, Terminale multimedialne, Tłumiki, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Transformatory akustyczne, Transmultipleksery, Tunery wzmacniacze, Uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów, Urządzenia do automatyzacji domu,
Urządzenia do dekodowania, Urządzenia do gromadzenia danych,
Urządzenia do kodowania, Urządzenia do kodowania danych, Urządzenia do montowania kamer, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do pamiętania danych, Urządzenia do przechowywania danych,
Urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Urządzenia do rozpoznawania mowy, Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia
do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urządzenia i przyrządy radiowe,
Urządzenia mocujące do monitorów, Urządzenia obrazujące do celów
naukowych, Urządzenia nagrywające, Urządzenia przechwytujące
dane, Urządzenia rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające
twarz, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Urządzenia z terminalem telematycznym, Wtórniki wieloportowe, Wskaźniki
świetlne [do urządzeń telekomunikacyjnych], Wzmacniacze, Wzmacniacze antenowe, Wzmacniacze cyfrowe, Wzmacniacze do gitar basowych, Wzmacniacze do pojazdów, Wzmacniacze elektroakustyczne,
Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze elektryczne, Wzmacniacze
mocy, Wzmacniacze klawiszowe, Wzmacniacze sterownicze, Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze rozdzielające, Znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], Alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Mechanizmy kontroli dostępu, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Komputerowe bazy
danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Dane zapisane elektronicznie, Nagrania magnetyczne, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski
kompaktowe, Mikrofilmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Komputerowe mapy cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne],
Hologramy do poświadczania autentyczności produktów, Hologramy, Folia holograficzna, Elektroniczne tablice z rozkładami, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Dyski wstępnie zaprogramowane, Dyski optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie,
Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Czułe klisze reprograficzne
[naświetlone], Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Informacje
do pobrania nawiązujące do gier, Interaktywne płyty DVD, Interaktywne publikacje elektroniczne, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Zegarki inteligentne, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Projektory multi-
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medialne, Programy interaktywnych multimedialnych gier
komputerowych, Programy do interaktywnych gier multimedialnych, Pliki multimedialne do pobrania, Piloty do systemów multimedialnych, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, Oprogramowanie
komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji
multimedialnych, Nagrania multimedialne, Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Multimedialne systemy
nawigacji GPS do pojazdów, Multimedialne karty akceleratora, Kable
interfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, Głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
Smartbandy, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszki, Zapasowe
ślizgacze do myszki, Klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, Klawiatury do smartfonów, Klawiatury do tabletów, Klawiatury do telefonów komórkowych, Klawiatury komputerowe, Klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, Klawiatury z wybieraniem tonowym, Osłony
na klawiatury komputerowe, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Elektroniczne urządzenia
do gier edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne zabawki do nauki,
Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elektryczne zabawki [figurki] akcji, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Inteligentne
elektroniczne pojazdy zabawkowe, Inteligentne pluszowe zabawki,
Inteligentne roboty do zabawy, Konsole do gier, Gamepady, Gamepady do urządzeń do gier wideo, Klawiatury do grania, 35 Reklamy
radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi
w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, elektronicznych gier edukacyjnych dla dzieci,
elektronicznych urządzeń do gier edukacyjnych dla dzieci, elektronicznych zabawek do nauki, elektronicznych zabawek wielofunkcyjnych, elektrycznych figurek do zabawy wydających sygnały świetlne
i dźwiękowe, elektrycznych zabawek [figurki] akcji, elementów wyposażenia domków dla lalek, inteligentnych elektronicznych pojazdów zabawkowych, inteligentnych pluszowych zabawek, inteligentnych robotów do zabawy, konsol do gier, gamepadów, gamepadów
do urządzeń do gier wideo, klawiatur do grania, Sprzedaż na rzecz
osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, utrwalonych na nośnikach
informacji i danych, sprzętu do komunikacji, sprzętu i akcesoriów
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, urządzeń do kopiowania, urządzeń
i nośników do przechowywania danych, wzmacniaczy optycznych,
aparatów telematycznych, automatycznych zmieniarek płyt, bezprzewodowych bloków klawiszy, bloków klawiszy, cyfrowych skanerów
wejścia i wyjścia, cyfrowych urządzeń do przetwarzania sygnałów głosowych, czujników dotykowych pojemnościowo-projekcyjnych, czytników etykiet [dekodery], czytników RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], dekoderów, dekoderów elektronicznych,
dekoderów sygnałów, demultiplekserów, digitalizatorów, digitizerów
elektronicznych, ekspanderów audio, ekspanderów sygnału, elektronicznych jednostek kodujących, elektronicznych modułów kodujących, elektronicznych notatników, elektronicznych organizerów,
elektronicznych organizerów osobistych, elektronicznych terminarzy osobistych, elektronicznych urządzeń szyfrujących, etui na telefony komórkowe, filtrów kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych
[LCD], futerałów na elektroniczne notesy, generatorów daty i czasu,
inteligentnych pierścionków, interaktywnych tablic elektronicznych,
interaktywnych terminali z ekranami dotykowymi, jednostek sterujących do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, kart telefonicznych,
klawiatur, klawiatur bezprzewodowych, klawiatur do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatur wielo-
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funkcyjnych, koderów, koderów magnetycznych, koderów optycznych, kompresorów sygnału, konwerterów cyfrowo-analogowych,
konwerterów ultrawysokiej częstotliwości, konwerterów częstotliwości UHF, logów okrętowych [elektroniczne], logów okrętowych
[elektryczne], koderów magnetycznych, maserów [wzmacniacze mikrofalowe], monitorów do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialnych złączy do pojazdów, multiplekserów, multiplekserów
multimedialnych, multiplekserów wideo, multiplekserów z podziałem czasu, nadajników optycznych, nagranych nośników danych
do użytku z komputerami, nagrywarek DVD, napędów CD do komputerów, notatników [elektroniczne], notesów elektronicznych,
Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz
sklepów detalicznych i hurtowych: odbiorników [do urządzeń telekomunikacyjnych], odbiorników optycznych, odbiorników do urządzeń
telekomunikacyjnych, ograniczników sygnału, optycznych nadajników, optycznych wzmacniaczy półprzewodnikowych, organizerów
cyfrowych, paneli wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzystorem
cienkowarstwowym [TFT-LCD], piór magneto-optycznych, procesorów głosu, procesorów modulacji impulsowo-kodowej, procesorów
mowy, programatorów czasowych, przedwzmacniaczy, przetworników analogowych, przyrządów szyfrujących, ram montażowych
do sprzętu telekomunikacyjnego, robotów humanoidalnych wyposażonych w sztuczną inteligencję, samodzielnych urządzeń wielofunkcyjnych spełniających funkcje kopiarki i faksu, samosynchronizujących cyfrowych szyfratorów, słowników elektronicznych, sprzętu
do szyfrowania, sprzętu do magazynowania danych, stabilizatorów
do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowników wieloportowych,
stojaków do wzmacniaczy, świateł wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, syntezatorów częstotliwości, systemów automatyki
domowej, systemów zarządzania budynkami [BMS], terminali do odbioru sygnałów, terminali multimedialnych, tłumików, tokenów bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transformatorów akustycznych,
transmultiplekserów, tunerów wzmacniaczy, uchwytów do mocowania przystosowanych do komputerów, urządzeń do automatyzacji domu, urządzeń do dekodowania, urządzeń do gromadzenia danych, urządzeń do kodowania, urządzeń do kodowania danych,
urządzeń do montowania kamer, urządzeń do nagrywania, urządzeń
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzeń do pamiętania danych, urządzeń do przechowywania danych, urządzeń
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzeń do rozpoznawania
mowy, urządzeń do szyfrowania danych, urządzeń do szyfrowania,
urządzeń i przyrządów kodujących i dekodujących, urządzeń i przyrządów multimedialnych, urządzeń i przyrządów radiowych, urządzeń mocujących do monitorów, urządzeń obrazujących do celów
naukowych, urządzeń nagrywających, urządzeń przechwytujących
dane, urządzeń rozpoznających mowę, urządzeń rozpoznających
twarz, urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnych, urządzeń z terminalem telematycznym, wtórników wieloportowych,
wskaźników świetlnych [do urządzeń telekomunikacyjnych], wzmacniaczy, wzmacniaczy antenowych, wzmacniaczy cyfrowych, wzmacniaczy do gitar basowych, wzmacniaczy do pojazdów, wzmacniaczy
elektroakustycznych, wzmacniaczy elektronicznych, wzmacniaczy
elektrycznych, wzmacniaczy mocy, wzmacniaczy klawiszowych,
wzmacniaczy sterowniczych, wzmacniaczy sygnałów, wzmacniaczy
rozdzielających, znaczników RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: alarmów
i urządzeń ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, mechanizmów kontroli dostępu, urządzeń zabezpieczających i ochronnych,
komputerowych baz danych, utrwalonych na nośnikach: muzyki, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, danych zapisanych elektronicznie, nagrań magnetycznych, nagranych płyt kompaktowych [płyty CD], nagranych
magnetycznych nośników danych, nagranych dysków kompaktowych, mikrofilmów o zwiększonej czułości [naświetlone], komputerowych map cyfrowych, katalogów [elektryczne lub elektroniczne],
hologramów do poświadczania autentyczności produktów, hologramów, folii holograficznej, elektronicznych tablic z rozkładami, emotikonów do pobrania na telefony komórkowe, dysków wstępnie zaprogramowanych, dysków optycznych zapisanych, danych zapisanych
magnetycznie, danych zapisanych elektronicznie z Internetu, czułych klisz reprograficznych [naświetlone], instrukcji obsługi w formie
elektronicznej, informacji do pobrania nawiązujących do gier, interaktywnych płyt DVD, interaktywnych publikacji elektronicznych,
urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolują-
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cych, urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyjnych,
do namierzania celu i kartograficznych, zegarków inteligentnych,
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, projektorów multimedialnych, programów interaktywnych, multimedialnych gier komputerowych, programów do interaktywnych gier multimedialnych, plików multimedialnych do pobrania, pilotów do systemów
multimedialnych, oprogramowań multimedialnych, oprogramowań
multimedialnych zapisanych na płytach CD-ROM, oprogramowań
komputerowych do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, nagrań multimedialnych, oprogramowań komputerowych poprawiających możliwości audiowizualne aplikacji
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki,
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, multimedialnych systemów nawigacji GPS do pojazdów, multimedialnych kart akceleratora,
kabli interfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości do projektorów, interaktywnych multimedialnych programów komputerowych, interaktywnych oprogramowań multimedialnych do rozgrywania gier, głośników do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych,
bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych do transmisji treści
multimedialnych, smartbandów, myszek komputerowych, podkładek pod myszki, zapasowych ślizgaczy do myszki, klawiatur do alarmów bezpieczeństwa, klawiatur do smartfonów, klawiatur do tabletów, klawiatur do telefonów komórkowych, klawiatur
komputerowych, klawiatur wielofunkcyjnych do komputerów, klawiatur z wybieraniem tonowym, osłon na klawiatury komputerowe.

(111) 343349
(220) 2021 01 22
(210) 523482
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Killys Popsy
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Przybory do układania włosów, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Cążki do paznokci, Cążki do skórek, Gilotynki do paznokci, Nożyczki do paznokci, Nożyczki do skórek, Nożyczki do strzyżenia włosów, Obcinacze
do paznokci, Pilniki do paznokci, Polerki do paznokci, Strzyżarki
do włosów, Wycinacze i radełka do skórek, Zalotki do rzęs, Zestawy
do manicure, Tarki do stóp, Zestawy do pedicure, Żyletki, Brzytwy,
Pęsety kosmetyczne, Aparaty do pedicure, Maszynki do golenia, Maszynki do strzyżenia włosów, Etui i futerały na nożyczki, Przyrządy
do manicure i pedicure, 18 Kosmetyczki i kuferki na przybory toaletowe (bez wyposażenia), 21 Gąbeczki toaletowe do makijażu i demakijażu, Grzebienie, Gąbki i myjki do masażu i kąpieli, Mydelniczki,
Pędzle do golenia, Pędzle kosmetyczne, Pędzelki do makijażu, Pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki do makijażu, Przybory i zestawy
toaletowe, Kosmetyczki na przybory toaletowe (z wyposażeniem),
Przybory kosmetyczne, Etui na przybory kosmetyczne, Etui na grzebienie, Separatory do stóp, Szczoteczki do brwi, Przybory toaletowe,
Szczoteczki do rąk i paznokci, Szczotki do włosów, Toaletowe zestawy turystyczne, Szczotki do mycia ciała, Pasy do mycia ciała, Wieszaczki dla dzieci do ręczników, Pędzle do farbowania włosów, Zestawy do farbowania włosów, mianowicie rękawice gumowe do użytku
domowego i miseczki na farby do włosów, Pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, Dozowniki i naczynia na mydło, Kubki, Stojaki i dozowniki na papier toaletowy, Etui i futerały na szczoteczki do zębów,
Kosmetyczki [wyposażone], Puderniczki, Puderniczki z lusterkiem,
Futerały na przybory toaletowe i kosmetyczne, 26 Czepki do farbowania włosów, Klipsy i klamry do włosów, Opaski do włosów, Ozdoby
do włosów, Papiloty, Siatki na włosy, Szpilki do kręcenia włosów, Wałki do włosów, Wsuwki do włosów, Elastyczne opaski do włosów.
(111) 343350
(220) 2021 01 22
(210) 523484
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 12 kV
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343351
(220) 2021 01 22
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 523486

Nr 28/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

99

(540) multiCELL 2S
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(540) VC-1
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(111) 343352
(220) 2021 01 22
(210) 523488
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S-Gn
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(111) 343359
(220) 2021 01 22
(210) 523493
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) omniMUZ
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(111) 343353
(220) 2021 01 22
(210) 523489
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SELWANT KATARZYNA SELWANT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIŁOWNIA UMYSŁU
(510), (511) 16 Książki, Notesy, Notatniki [notesy], Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Notatniki, Zeszyty, 35
Reklama, Reklama i marketing, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Usługi public relations, Promowanie działalności gospodarczej, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, Marketing internetowy,
41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
Rozrywka, Usługi edukacyjne, Edukacyjne usługi doradcze, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych,
Doradztwo zawodowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie spotkań
i konferencji, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie
seminariów szkoleniowych, Organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching.

(111) 343360
(220) 2021 01 22
(210) 523494
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) megaMUZ-2
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(111) 343354
(220) 2021 01 22
(210) 523485
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 17,5 kV-24 kV
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343355
(220) 2021 01 22
(210) 523487
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343356
(220) 2021 01 22
(210) 523490
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S-Gn
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343357
(220) 2021 01 22
(210) 523491
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uniCELL
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343358
(220) 2021 01 22
(151) 2021 06 02
(441) 2021 02 15
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 523492

(111) 343361
(220) 2021 01 22
(210) 523495
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) megaMUZ-SMART
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343362
(220) 2021 01 22
(210) 523496
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiMUZ-3
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343363
(220) 2021 01 22
(210) 523497
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) miniMUZ
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343364
(220) 2021 01 22
(210) 523498
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CTS
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 343365
(220) 2021 01 22
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) WRONA DAWID, Jeleśnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASTING POLSKA ENT.
(540)

(210) 523504

(591) biały, czarny, żółty, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Casting [rekrutacja] wykonawców, Agencja castingów
teatralnych, Rekrutacja [casting] aktorów.
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(111) 343366
(220) 2021 01 23
(210) 523505
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) SIKORA GRZEGORZ, Skoczków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grzegorz Sikora Biuro Rachunkowe www.gsikora.eu
(540)

(591) szary, różowy, fioletowy, niebieski, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.07.25, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowanie kosztów, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość
i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Skomputeryzowana księgowość, Usługi biznesowe
biegłych księgowych, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości
podatkowej, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości.
(111) 343367
(220) 2021 01 24
(210) 523520
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ToFFLoVe
(510), (511) 30 Słodycze nielecznicze, Wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi.
(111) 343368
(220) 2021 01 25
(151) 2021 06 21
(441) 2021 02 22
(732) HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr. Beck health & beauty
(540)

(210) 523556

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony, ciemnozielony, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 Nici dentystyczne, Wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, Zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się
ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych.
(111) 343369
(220) 2021 01 25
(210) 523564
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) NSG TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-Line
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła-fotele biurowe, Krzesła konferencyjne, Krzesła obrotowe, Krzesła robocze, Biurka modu-
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łowe-meble, Meble, Meble biurowe, Meble do siedzenia, Stoły konferencyjne, Stoły-meble.

(111) 343370
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KRASKA EWELINA, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOL BEREK HAND MADE
(540)

(210) 523585

(591) zielony, szary, niebieski, biały, czarny, czerwony
(531) 03.07.22, 09.05.02, 05.05.20, 29.01.15, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, Elementy
wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Etykiety z materiału tekstylnego,
Lniane (Tkaniny-), Narzuty (pokrowce na meble), Pokrowce i narzuty
na meble, Podszewki [tkaniny], Pokrowce ochronne na siedzenia mebli, Powlekane tekstylia, Tkaniny, Tekstylia, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tekstylne ręczniki kuchenne, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny dekoracyjne,
obicia z materiałów tekstylnych, Tkaniny do wyposażenia wnętrz,
Tkaniny ścienne, Tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, Tkaniny podszewkowe, Wyroby tekstylne do wieszania
na ścianach, Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z lnu, Tkaniny
z flaneli, Wymienne pokrycia tekstylne na urządzenia elektroniczne
[niedopasowane lub niewyprofilowane], Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Wzorzyste tkaniny do użytku w haftowaniu, Zamienniki materiałów włókienniczych, Dzianiny
z przędzy wełnianej, Dzianiny z przędzy jedwabnej, Dzianiny z przędzy bawełnianej, Tkaniny koronkowe z dzianiny, Tkaniny z dzianiny
bawełnianej, Dzianiny elastyczne na stroje gimnastyczne, Dzianiny
elastyczne na odzież sportową, Dzianiny elastyczne na bieliznę dla
pań, Dzianiny z przędzy z włókna chemicznego, Dzianiny elastyczne
na górne części garderoby damskiej.
(111) 343371
(220) 2021 01 26
(210) 523592
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) STARPAP T.Z.A WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starpap
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do produkcji papieru, Maszyny do użytku
w produkcji papieru, Maszyny do przemysłu papierniczego, 16 Ręczniki papierowe, Papier toaletowy w rolkach, Papierowe chusteczki
higieniczne, Chusteczki do nosa papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 35 Usługi przedstawicielstw handlowych.
(111) 343372
(220) 2021 01 26
(210) 523599
(151) 2021 06 21
(441) 2021 02 22
(732) VARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VARMA
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKF POLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA S. A.
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 343373
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LOCOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LocoMotive
(540)

(210) 523601

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, badanie rynku, badania opinii
publicznej, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej i innych środków
porozumiewania się na odległość, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi rozlepiania plakatów reklamowych, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, wycena działalności handlowej,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
38 Usługi w zakresie przesyłania wiadomości i obrazu przy pomocy
komputera, 40 Druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie rysunków, drukowanie wzorów, obróbka taśm
filmowych, wykonywanie odbitek fotograficznych, 41 Produkcja widowisk telewizyjnych, teatralnych, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, organizacja koncertów, widowisk artystycznych i innych imprez kulturalnych i rozrywkowych, usługi związane
z pisaniem scenariuszy, organizacja produkcji filmowej, telewizyjnej,
nagrań radiowych, płytowych i nagrań audio-video, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów nie reklamowych w formie
drukowanej, elektronicznej, udostępnianie tych wydawnictw za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji
telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmu sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmowego, kinematograficznego, organizacja konferencji
i sympozjów, 42 Administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, architektura, projektowanie i dekoratorstwo wnętrz, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, projektowanie budynków, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, wzornictwo przemysłowe i artystyczne.
(111) 343374
(220) 2021 01 26
(210) 523627
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) POLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 01.17.25, 07.15.26, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Akumulatory
energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 37 Montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych.
(111) 343375
(220) 2021 01 26
(210) 523633
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) Carrier Corporation, Palm Beach Gardens (US)
(540) (znak słowny)
(540) CARRIER OPTICLEAN
(510), (511) 11 Przenośne urządzenia podciśnieniowe do kontroli infekcji.
(111) 343376
(220) 2021 01 26
(210) 523637
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gliptivil
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(111) 343377
(220) 2021 01 26
(210) 523638
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gliptivil Combo
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(111) 343378
(220) 2021 01 26
(210) 523640
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xidamef
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(111) 343379
(220) 2021 01 26
(210) 523645
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) SOLSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piwniczna-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLSUM
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
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(510), (511) 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, Montaż, naprawa i konserwacja instalacji
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii
słonecznej, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Instalacja
systemów odprowadzania ciepła, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku
z dystrybucją energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja
ciepła grzewczego.

(111) 343380
(220) 2021 01 26
(210) 523650
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) LITEWKA FILIP CLOUDED CLOTHING, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, fioletowy, różowy, biały
(531) 01.15.11, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, Odzież haftowana, Odzież męska, damska
i dziecięca, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 343381
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) HUSA BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSABIKES
(540)

(210) 523651

(591) czarny, biały, szary
(531) 03.07.17, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13, 23.05.05
(510), (511) 12 Rowery, Rowery elektryczne, Części konstrukcyjne rowerów, Hulajnogi, Części konstrukcyjne hulajnóg, 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz poprzez stronę internetową rowerów i hulajnóg
oraz części i akcesoriów do nich, 37 Naprawa i konserwacja rowerów,
Naprawa i konserwacja hulajnóg.
(111) 343382
(220) 2021 01 27
(210) 523658
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) GARCZARCZYK ALEKSANDRA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA BYSTRZAKÓW
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(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
biurowym, Usługi sprzedaży online w związku ze sprzętem biurowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami i torbami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecakami i torbami, Usługi
sprzedaży online w związku z plecakami i torbami, Usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem biurowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży online w związku
z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zeszytami szkolnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży online w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży online w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kalendarzami, Usługi sprzedaży online w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podręcznikami edukacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podręcznikami
edukacyjnymi, Usługi sprzedaży online w związku z podręcznikami
edukacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poradnikami [podręcznikami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poradnikami [podręcznikami], Usługi sprzedaży online w związku z poradnikami [podręcznikami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, zabawkami i akcesoriami do zabawy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grami, zabawkami i akcesoriami do zabawy,
Usługi sprzedaży online w związku z grami, zabawkami i akcesoriami
do zabawy, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z miodem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miodem, Usługi sprzedaży online w związku z miodem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży online w związku z kosmetykami, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu online w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami,
Usługi sprzedaży online w związku z książkami, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi handlu online w zakresie żywności, Usługi sprzedaży online w związku ze środkami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej związane z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży online związane z artykułami spożywczymi, 41
Edukacja, Zapewnianie edukacji, Edukacja [nauczanie], Usługi szkół
[edukacja], Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja szkoleń, Organizowanie warsztatów, Seminaria, Seminaria edukacyjne, Zapewnianie
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi
nauki na odległość świadczone online, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie kursów
edukacyjnych, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
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Usługi w zakresie opieki, Usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod
nieobecność rodziców.

(111) 343383
(220) 2021 01 27
(210) 523660
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) KOŚCIKIEWICZ ALEKSANDRA, Krakowiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) axk. VEGAN ORGANIC WEAR
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie,
Odzież, Nakrycia głowy, Torebki damskie, torby podróżne.
(111) 343384
(220) 2021 01 27
(210) 523664
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TOMASIK JANUSZ SWISSDEV GREG, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SD:>_ SwissDev Jobs
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 24.17.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 42 Opracowywanie oprogramowania komputerowego.
(111) 343385
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) GINTER BARTŁOMIEJ, Wolsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZYTRON radiologia medyczna
(540)

(210) 523668

(591) biały, czerwony, czarny, żółty, szary
(531) 01.13.01, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 Rentgenowski sprzęt diagnostyczny, Medyczne urządzenia rentgenowskie, Urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, Lampy rentgenowskie do celów medycznych, Skanery
rentgenowskie do celów medycznych, Urządzenia rentgenowskie
do celów weterynaryjnych, Sprzęt do tomografii rentgenowskiej
do użytku medycznego, Ekrany chroniące przed promieniowaniem
rentgenowskim [do użytku medycznego], Urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, Promienie rentgenowskie [aparatura i instalacje do wytwarzania-] do celów medycznych, Aparatura i instalacje do wytwarzania promieni
rentgenowskich do celów medycznych, Urządzenia i instrumenty
medyczne, 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie planowania działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Do-

103

radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Przetwarzanie danych, Usługi przetwarzania danych,
Usługi przetwarzania danych online, Zarządzanie bazami danych, 37
Instalacja aparatury medycznej, Konserwacja sprzętu medycznego,
Usługi naprawy sprzętu medycznego, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, 41 Organizacja szkoleń, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie informacji o nauczaniu
on-line, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Informacja o edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja
(Informacje o-), Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Publikowanie podręczników, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Publikowanie podręczników
szkoleniowych, Publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, 42 Usługi projektowania, Projektowanie techniczne, Planowanie [projektowanie] biur, Usługi projektowania wnętrz
budynków, Projektowanie zasłon.

(111) 343386
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWEEM
(540)

(210) 523671

(591) niebieski, biały
(531) 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bandany, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem,
Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi
rękawami, Bluzki, Bojówki, Chusty na głowę, Ciepłe kurtki robocze,
Damskie sukienki na uroczystości, Długie kurtki, Długie luźne stroje,
Odzież, Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny, Wiatrówki, Ubrania codzienne, Tuniki, Ubiory do uprawiania sztuk walki, T-shirty z krótkim
rękawem, Szorty [odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Sukienki
damskie, Spodnie sportowe, Spodnie sztruksowe, Spodnie dresowe,
Spodenki, Spódnice, Spodnie, Skarpety sportowe, Skarpety do kostek, Skarpetki męskie, Skarpetki sportowe, Skarpetki, Rękawiczki,
Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Polary,
Płaszcze, Paski, Okrycia wierzchnie [odzież], Odzież wodoodporna,
Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież sportowa, Odzież treningowa,
Odzież damska, Maski ochronne [odzież], Legginsy, Majtki, Letnie
sukienki, Kurtki, Koszule, Kostiumy, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Kaptury [odzież], Kamizelki, Garnitury, Getry, Golfy, Buty damskie,
Buty sportowe, Buty zimowe, Gumiaki, Japonki, Mokasyny, Obuwie
dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla dzieci, Tenisówki,
Czapki baseballowe, Czapki [nakrycia głowy].
(111) 343387
(220) 2021 01 27
(210) 523672
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AWOŚ Agencja Wspierania Ochrony Środowiska
(540)

(591) zielony, biały
(531) 01.17.02, 01.17.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.21,
01.01.03, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.10
(510), (511) 42 Usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, Badania środowiska, Pomiary środowiskowe, Testowanie zagrożenia hałasem środowiska,
Badania dotyczące ochrony środowiska, Kompilacja informacji dotyczących środowiska, Usługi monitoringu środowiska naturalnego,
Projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Pomiary środowiska w obrębie budynków, Kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, Konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska,
Usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi doradcze w zakresie
zanieczyszczenia środowiska, Usługi doradcze związane z badaniami
w dziedzinie ochrony środowiska, Testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, Usługi w zakresie oceniania skuteczności przemysłowych środków chemicznych, Usługi doradcze
związane z bezpieczeństwem środowiska, Udostępnianie danych
technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę
środowiska, Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii
wodno-lądowej.
(111) 343388
(220) 2021 01 27
(210) 523683
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION,
Beijing (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCECC
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki metalowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z metalu, 19 Cement
budowlany, Elementy budowlane z cementu, Elementy budynków
z cementu, Płytki niemetalowe dla budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki niemetalowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi
agencji import export, Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie
finansami, Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
37 Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Informacja o naprawach, Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania, Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, Budownictwo, Usługi budownicze
podwodne, Rozbiórka budynków, Uszczelnianie budynków, Budowa
fabryk, Budowa molo, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
portów, Układanie chodników, Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Instalacja i naprawa
systemów grzewczych, Instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych,
Instalacja i naprawa wind, Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Instalacja i naprawa systemów przeciwwłamaniowych,
39 Transport, Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport morski,
Usługi pomocy drogowe w przypadku awarii pojazdu, Transport
samochodowy, Transport kolejowy, Transport tramwajowy, Usługi
pomocy drogowe w przypadku awarii pojazdu, Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport rurociągami, 40 Recycling odpadów
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i śmieci, Oczyszczanie powietrza, Uzdatnianie wody, 42 Planowanie
przestrzenne, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
na rzecz osób trzecich, Planowanie przestrzenne, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich, Badanie geologiczne, Testowanie materiałów, Wzornictwo przemysłowe,
Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane, Doradztwo
architektoniczne, Architektura wnętrz, Opracowywanie projektów
budowlanych, 44 Architektura krajobrazu.

(111) 343389
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) ZDANOWICZ RAFAŁ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAPRO
(540)

(210) 523686

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.06, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej farb w proszku, Usługi
sprzedaży hurtowej farb w proszku, Usługi sprzedaży detalicznej
farb wewnętrznych, Usługi sprzedaży hurtowej farb wewnętrznych,
Usługi sprzedaży detalicznej farb zewnętrznych, Usługi sprzedaży
hurtowej farb zewnętrznych.
(111) 343390
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) ZDANOWICZ RAFAŁ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEFA
(540)

(210) 523687

(591) biały, zielony, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.03, 24.15.08, 24.15.13
(510), (511) 37 Malowanie domów, Usługi malowania dekoracyjnego,
Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, Usługi malowania
domów, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Malowanie budynków,
Malowanie, Malowanie powierzchni budynków.
(111) 343391
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) AKSONOV ILLIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RHINOCELL
(540)

(210) 523688

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 03.02.07, 03.02.15, 03.02.24
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(510), (511) 9 Banki energii, Ładowarki sieciowe, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki samochodowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów
komórkowych bez użycia rąk, Kamery termowizyjne, Pokrowce
na aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne, Głośniki, Słuchawki, Złącza do przewodów elektrycznych, Przewody elektryczne,
Urządzenia do oświetlenia błyskowego, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem dotykowym, Sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
Bezpieczniki elektryczne, Kondensatory, Przekaźniki elektryczne,
Transformatory, Instalacje elektryczne, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, Wykrywacze dymu, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory niklowo-kadmowe,
Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane],
Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Rozruszniki akumulatorowe,
Szklane obudowy do akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania akumulatorów,
Zasilacze przenośne (akumulatory), Kable rozruchowe do akumulatorów, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Kwasomierze
do akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych,
Ładowarki, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii do domowych maszyn do gier wideo, Ładowarki do baterii do laptopów,
Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do baterii słonecznych,
Ładowarki do joysticków, Ładowarki do samochodów elektrycznych,
Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych,
Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Ładowarki przenośne, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, Druty [przewody] elektryczne, Kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Kable i przewody elektryczne, Końcówki wtykowe do przewodów
elektrycznych, Łączniki do przewodów elektrycznych, Optyczne
włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], Przewody
elektryczne do sprzętu do komunikacji, Przewody instalacji elektrycznych, Przewody komunikacyjne, Przewody świetlne USB, Przewody USB do telefonów komórkowych, Telefoniczne (Przewody-),
Dopasowane pokrowce na komputery, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na kamery, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony,
Pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, Pokrowce
ochronne na czytniki książek elektronicznych, Pokrowce z klapką
do tabletów, Skórzane pokrowce na smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła
hartowanego, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów,
Folie ochronne do tabletów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
Filtry ekranów komputerowych, Filtry kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], Filtry optyczne do ekranów, Filtry antyodblaskowe
do telewizorów i monitorów komputerowych, Filtry antyrefleksyjne
do telewizorów, Filtry antyrefleksyjne do monitorów komputerowych, Filtry do aparatów fotograficznych, Filtry do ekranów, Filtry
do ekranów komputerów i telewizorów, Filtry do ekranów komputerowych, Filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, Filtry
do ekranów przystosowane do monitorów komputerowych, Filtry
do ekranów przystosowane do tabletów, Filtry do ekranów telewizorów, Pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], Sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Sprzęt do magazynowania danych, Futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny,
Komputery i sprzęt komputerowy, Mikrochipy [sprzęt komputerowy],
Moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, Myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], Monitory [sprzęt komputerowy], Pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, Sprzęt do komunikacji,
Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt USB [uniwersalnej magistrali
szeregowej], Części do komputerów, Części i akcesoria do urządzeń
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komunikacyjnych, Komponenty i części do komputerów, Części i akcesoria do urządzeń audio, Części do okularów, Części i akcesoria
do dekoderów, Słuchawki douszne do użytku z mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzania
danych], Pokrowce na urządzenia PDA, Programowalne urządzenia
telekomunikacyjne, Programowalne urządzenia sterujące, Przenośne urządzenia pamięci flash, Peryferyjne urządzenia komputerowe,
Czytniki kart, Czytniki kart chipowych, Czytniki kart elektronicznych,
Czytniki kart IC, Czytniki kart inteligentnych, Diody świecące [LED],
Ekrany dotykowe [elektroniczne], Elektroniczne elementy składowe,
Elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, Urządzenia monitorujące
temperaturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 35
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie,
Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzejnikami.

(111) 343392
(220) 2021 01 27
(210) 523689
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) AKSONOV ILLIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RHINOCELL
(510), (511) 9 Banki energii, Ładowarki sieciowe, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki samochodowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów
komórkowych bez użycia rąk, Kamery termowizyjne, Pokrowce
na aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne, Głośniki, Słuchawki, Złącza do przewodów elektrycznych, Przewody elektryczne,
Urządzenia do oświetlenia błyskowego, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem dotykowym, Sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
Bezpieczniki elektryczne, Kondensatory, Przekaźniki elektryczne,
Transformatory, Instalacje elektryczne, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, Wykrywacze dymu, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory niklowo-kadmowe,
Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane],
Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Rozruszniki akumulatorowe,
Szklane obudowy do akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania akumulatorów,
Zasilacze przenośne (akumulatory), Kable rozruchowe do akumulatorów, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Kwasomierze
do akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silni-
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kowych, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych,
Ładowarki, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii do domowych maszyn do gier wideo, Ładowarki do baterii do laptopów,
Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do baterii słonecznych,
Ładowarki do joysticków, Ładowarki do samochodów elektrycznych,
Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych,
Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Ładowarki przenośne, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, Druty [przewody] elektryczne, Kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Kable i przewody elektryczne, Końcówki wtykowe do przewodów
elektrycznych, Łączniki do przewodów elektrycznych, Optyczne
włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], Przewody
elektryczne do sprzętu do komunikacji, Przewody instalacji elektrycznych, Przewody komunikacyjne, Przewody świetlne USB, Przewody USB do telefonów komórkowych, Telefoniczne (Przewody-),
Dopasowane pokrowce na komputery, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na kamery, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony,
Pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, Pokrowce
ochronne na czytniki książek elektronicznych, Pokrowce z klapką
do tabletów, Skórzane pokrowce na smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła
hartowanego, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów,
Folie ochronne do tabletów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
Filtry ekranów komputerowych, Filtry kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], Filtry optyczne do ekranów, Filtry antyodblaskowe
do telewizorów i monitorów komputerowych, Filtry antyrefleksyjne
do telewizorów, Filtry antyrefleksyjne do monitorów komputerowych, Filtry do aparatów fotograficznych, Filtry do ekranów, Filtry
do ekranów komputerów i telewizorów, Filtry do ekranów komputerowych, Filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, Filtry
do ekranów przystosowane do monitorów komputerowych, Filtry
do ekranów przystosowane do tabletów, Filtry do ekranów telewizorów, Pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], Sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Sprzęt do magazynowania danych, Futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny,
Komputery i sprzęt komputerowy, Mikrochipy [sprzęt komputerowy],
Moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z internetu przedmiotów, Myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], Monitory [sprzęt komputerowy], Pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, Sprzęt do komunikacji,
Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt USB [uniwersalnej magistrali
szeregowej], Części do komputerów, Części i akcesoria do urządzeń
komunikacyjnych, Komponenty i części do komputerów, Części i akcesoria do urządzeń audio, Części do okularów, Części i akcesoria
do dekoderów, Słuchawki douszne do użytku z mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzania
danych], Pokrowce na urządzenia PDA, Programowalne urządzenia
telekomunikacyjne, Programowalne urządzenia sterujące, Przenośne urządzenia pamięci flash, Peryferyjne urządzenia komputerowe,
Czytniki kart, Czytniki kart chipowych, Czytniki kart elektronicznych,
Czytniki kart IC, Czytniki kart inteligentnych, Diody świecące [LED],
Ekrany dotykowe [elektroniczne], Elektroniczne elementy składowe,
Elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, Urządzenia monitorujące
temperaturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 35
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie,
Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu de-
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talicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzejnikami.

(111) 343393
(220) 2021 01 27
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) KUZAK TOMASZ BLUE WAY, Brzesko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blue way
(540)

(210) 523690

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 Piasek do akwariów, Piasek, Piasek do piaskownicy.
(111) 343394
(220) 2021 01 27
(210) 523696
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lutek
(540)

(591) czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Mydło w płynie do mycia naczyń,
Preparaty do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania naczyń,
Środki czyszcząco-myjące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Mydła,
Pasty do zębów, Szampony, Preparaty do prania.
(111) 343395
(220) 2021 01 27
(210) 523698
(151) 2021 06 16
(441) 2021 03 01
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUTEK
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Mydło w płynie do mycia naczyń,
Preparaty do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania naczyń,
Środki czyszcząco-myjące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Mydła,
Pasty do zębów, Szampony, Preparaty do prania.
(111) 343396
(220) 2021 01 27
(210) 523702
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Tenczynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR RIS
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(732) KURCOŃ WOJCIECH KURCOŃ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE UNIW-MŁYN, Kopytowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁYN KOPYTOWA MAKA.PL
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.11.15, 25.01.15
(510), (511) 32 Piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje
witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 Wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.

(591) czarny, jasnobrązowy, brązowy
(531) 07.01.13, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka gotowa do pieczenia,
Mąka mieszana do żywności, Mąka pszenna, Mąka pszenna do żywności, Mąka zbożowa, Mąka żytnia, 40 Mielenie żywności.

(111) 343397
(220) 2021 01 28
(210) 523708
(151) 2021 06 18
(441) 2021 03 01
(732) INVENIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) invenio
(540)

(111) 343399
(220) 2021 01 28
(210) 523719
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) ITNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 Informacja o naprawach, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie konstrukcji
hydraulicznych, Zabezpieczanie przed korozją, 40 Obróbka cieplna
powierzchni metali, Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal,
Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu
mechanicznego], Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych,
Obróbka metali, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka
powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania
dokładnego, Chromowanie, Cynowanie, Lutowanie, Spawanie, Platerowanie i laminowanie metali, Informacje o obróbce materiałów,
42 Badania techniczne, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria
(prace inżynieryjne), Inżynieria techniczna, Opracowywanie projektów technicznych, Testowanie materiałów, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, Projektowanie konstrukcyjne, Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części do pojazdów
lądowych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych,
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie konstrukcji kratownic
przestrzennych, Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie narzędzi, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie przyrządów, Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania maszyn, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo.
(111) 343398
(151) 2021 06 22

(220) 2021 01 28
(441) 2021 03 08

(210) 523717

(591) czarny, biały
(531) 01.15.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.13,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Zestawy kosmetyków, Kremy kosmetyczne, Olejki mineralne
[kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Preparaty nawilżające
[kosmetyczne], Kremy kosmetyczne odżywcze, Kosmetyki w formie
olejków, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kremów,
Olejki do celów kosmetycznych, Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Kosmetyki do stosowania
na skórę, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Perfumy.
(111) 343400
(220) 2021 01 28
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732) BUSZA MAREK, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETSLOVER
(540)

(210) 523724

(591) czarny, biały, brązowy
(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych,

108

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 41 Szkolenia personelu, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia
edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, Nauczanie o opiece nad zwierzętami
domowymi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych,
Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Szkolenia dla
kosmetyczek z zakresu pielęgnacji sierści zwierząt, Szkolenia dla
dorosłych, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 44 Konsultacje z dziedziny żywienia, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Zwierzęta (Zabiegi
pielęgnacyjne-), Usługi mycia zwierząt domowych, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli zwierząt, Sterylizacja zwierząt.

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) 073131
(111) 073419
(111) 073420
(111) 074903
(111) 074933
(111) 075429
(111) 077100
(111) 080443
(111) 145422
(111) 151041
(111) 155016
(111) 158175

(180) 2031 04 23
(180) 2031 06 07
(180) 2031 06 07
(180) 2031 09 12
(180) 2031 10 15
(180) 2031 12 11
(180) 2031 10 15
(180) 2031 12 30
(180) 2031 09 10
(180) 2031 09 10
(180) 2031 03 29
(180) 2031 06 04

(111) 159311

(180) 2031 10 10

(111) 160082
(111) 160359
(111) 160360
(111) 160655

(180) 2031 05 24
(180) 2031 09 10
(180) 2031 09 10
(180) 2031 05 28

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: broszury, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, książki, prospekty,
publikacje, rysunki, grafiki.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: czasopisma, książki,
fotografie, kalendarze, nalepki,
plakaty, pisaki; 25: bielizna, bluzy,
koszule, nakrycia głowy, daszki
do czapek, konfekcja odzieżowa;
41: edycja tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek,
produkcja filmów, organizacja imprez artystyczno-kulturalnych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: rury kamionkowe,
cementowe, rury z tworzyw sztucznych, domy przenośne, cement,
wapno, elementy betonowe i żelbetonowe, klepka, terakota, gla-

(111) 161646
(111) 161651
(111) 161962
(111) 162116
(111) 162117
(111) 162412
(111) 162413
(111) 162414
(111) 162415
(111) 162416
(111) 162473
(111) 162474
(111) 162974
(111) 163053
(111) 163054
(111) 163399
(111) 165612
(111) 166607
(111) 166898
(111) 171865
(111) 173009
(111) 190971
(111) 235263
(111) 236527
(111) 236529
(111) 238348
(111) 239370
(111) 239371
(111) 239372
(111) 243649
(111) 243653
(111) 249477
(111) 249520
(111) 249843
(111) 250323
(111) 250606

(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 24
(180) 2031 10 02
(180) 2031 11 21
(180) 2031 11 21
(180) 2031 09 05
(180) 2031 09 05
(180) 2031 09 05
(180) 2031 09 05
(180) 2031 09 06
(180) 2031 10 09
(180) 2031 10 09
(180) 2031 12 31
(180) 2032 03 25
(180) 2032 03 25
(180) 2031 11 30
(180) 2032 07 12
(180) 2032 01 07
(180) 2031 10 19
(180) 2031 11 30
(180) 2031 09 28
(180) 2031 10 02
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 20
(180) 2030 01 20
(180) 2030 02 19
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 12
(180) 2030 03 23
(180) 2030 04 16
(180) 2031 04 27
(180) 2031 05 20
(180) 2031 07 27
(180) 2031 04 15
(180) 2031 05 12

(111) 251521
(111) 251523
(111) 251524
(111) 251525
(111) 251530
(111) 251531
(111) 251537
(111) 251664
(111) 251789
(111) 251934

(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 14
(180) 2031 05 25
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zura, asfalt, smoła i bitumy, materiały do budowy dróg, grys, żwir,
kamień, gruz; 37: usługi remontowo-budowlane w zakresie budynków i dróg.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 42: usługi tworzenia
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi
administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi tworzenia oprogramowania na zlecenie osób trzecich.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 20: teatralne siedzenia
dla publiczności filmowych efektów, teatralne siedzenia, siedzenia
teatralne dla odtwarzania efektów
kinowych z efektami specjalnymi takimi jak wiatr, zapach, strumień wody, ruch, wibracje, dym,
chlupot, laser lub błysk, posągi
z drewna, wosku, tynku i two-
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(111) 252124
(111) 252329
(111) 252330
(111) 252331
(111) 252332
(111) 252366
(111) 252453
(111) 252454
(111) 252689
(111) 252742
(111) 252884
(111) 252974
(111) 252976

(180) 2031 09 28
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 02
(180) 2031 09 02
(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 21
(180) 2031 11 21
(180) 2031 12 05
(180) 2031 09 01
(180) 2031 09 27
(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 20

(111) 253185
(111) 253186
(111) 253301
(111) 253302
(111) 253306
(111) 253368
(111) 253531
(111) 253744
(111) 253745
(111) 253746
(111) 253854
(111) 253859
(111) 253860

(180) 2031 09 20
(180) 2031 09 20
(180) 2031 09 28
(180) 2031 11 21
(180) 2031 12 05
(180) 2031 09 07
(180) 2032 01 04
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 08
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19

rzyw sztucznych; 41: usługi kina,
usługi kin zapewniające efekty
specjalne takie jak wiatr, zapach,
strumień wody, ruch, wibracje,
dym, chlupot, laser lub błysk,
usługi w zakresie produkcji radiowych i telewizyjnych programów,
prezentacja widowisk na żywo,
prezentacja musicali, usługi impresaryjne, zwłaszcza organizacja
widowisk na żywo w kinach, usługi
produkcji animacyjnej, usługi rozrywkowe w postaci występów scenicznych na żywo takich jak sztuki
i koncerty, dystrybucja obrazów filmowych, usługi rozrywkowe takie
jak planowanie i przeprowadzanie
serii festiwali filmowych, produkowanie filmów, usługi studiów
filmowych, wypożyczanie filmów
kinowych, publikacja czasopism,
usługi nocnych klubów, usługi
w zakresie videofilmowania, usługi reporterskie w zakresie newsów,
zapewnianie infrastruktury rozrywkowej, aranżowanie rezerwacji
biletów kinowych, aranżowanie
rezerwacji biletów na widowiska
i inne wydarzenia rozrywkowe, zapewnianie informacji oraz danych
dotyczących kina.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: niemetalowe elementy budowlane zawierające szkło,
okna, szkło witrażowe, płaskie
szkło do budynków, płaskie szkło
do drzwi, płaskie szkło na ściany,
szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie, szkło w formie arkusza
do drzwi, drzwi szklane, panele
szklane do drzwi, szklane drzwi
do budynków.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 253861
(111) 253862
(111) 253863
(111) 253864
(111) 253865
(111) 253866
(111) 253867
(111) 253868
(111) 253923
(111) 254000
(111) 254014
(111) 254143
(111) 254183
(111) 254398
(111) 254399
(111) 254400
(111) 254405
(111) 254555
(111) 254654
(111) 254660
(111) 254828
(111) 254831
(111) 254832
(111) 254921
(111) 255002
(111) 255167
(111) 255672
(111) 256338
(111) 256563
(111) 256568
(111) 256930
(111) 256934
(111) 257496
(111) 258936
(111) 259556
(111) 259921
(111) 260789
(111) 260905
(111) 262704
(111) 263834
(111) 263835
(111) 263836
(111) 263837
(111) 263838
(111) 263839
(111) 264287
(111) 266141
(111) 266901
(111) 270921
(111) 273987
(111) 273988
(111) 288332
(111) 289548
(111) 289549
(111) 296001
(111) 303501
(111) 307625
(111) 340229
(111) 342969
(111) 342970

(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 19
(180) 2031 09 20
(180) 2031 12 05
(180) 2031 09 20
(180) 2031 09 26
(180) 2032 01 26
(180) 2031 09 15
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 21
(180) 2031 11 04
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 25
(180) 2031 09 19
(180) 2032 02 23
(180) 2031 11 25
(180) 2032 01 02
(180) 2031 09 09
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 23
(180) 2031 12 16
(180) 2031 12 21
(180) 2031 06 27
(180) 2032 02 14
(180) 2031 03 10
(180) 2031 09 27
(180) 2032 05 24
(180) 2031 10 28
(180) 2031 09 15
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 08
(180) 2032 04 02
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 13
(180) 2031 09 06
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07
(180) 2031 11 16
(180) 2031 12 21
(180) 2031 12 21
(180) 2031 11 30
(180) 2030 05 10
(180) 2030 02 19
(180) 2031 10 13
(180) 2025 10 27
(180) 2025 10 27
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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
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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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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) 502352
(210) 504596
(210) 369575
(210) 472644
(210) 488629
(210) 513312
(210) 513313
(210) 513314
(210) 513315

U
U
16/2010
ZT52/2017
U
U
U
U
U

(210) 513316
(210) 521018
(210) 521126
(210) 523153
(210) 523723
(210) 524766
(210) 526864
(210) 527610

U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 411152
(210) 421350
(210) 432616
(210) 521049
(210) 523089
(210) 524526
(210) 525763
(210) 529016
(210) 529017
(210) 524513
(210) 525259
(210) 525764
(210) 526307
(210) 526584
(210) 526616
(210) 527049
(210) 527227
(210) 527309
(210) 527467
(210) 527472

12/2013
04/2014
25/2014
U
ZT7/2021
ZT9/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 527479
(210) 527890
(210) 528001
(210) 528002
(210) 528004
(210) 528005
(210) 528113
(210) 528248
(210) 528462
(210) 528502
(210) 528508
(210) 528721
(210) 528725
(210) 528727
(210) 528729
(210) 528751
(210) 529262
(210) 530946
(210) 531000
(210) 531377

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

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 262506

(111) 302682

Prawo unieważniono w części dla towarów i/lub
usług: 28: przyrządy do gimnastyki, maskujące
ekrany [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe],
ochraniacze [części strojów sportowych], rękawice bokserskie, worki treningowe.
Prawo unieważniono w części dla towarów i/lub
usług: 05: odżywki dla sportowców, produkty
dietetyczne wspomagające dietę dla sportowców, napoje lecznicze, napoje witaminizowane,

Nr 28/2021

napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy
diety do celów medycznych, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, papierosy beztytoniowe
do celów leczniczych, papierosy kretek-goździkowe do użytku medycznego, suplementy diety
i odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki
ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze,
maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe,
artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt; 34: papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe, wkłady i kartridże do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płyny,
liquidy do napełniania wkładów, kartridży, filtry
do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
ampułki do beztytoniowych elektronicznych lub
elektrycznych, papierosy elektroniczne lub elektryczne, filtry do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy z filtrem, papierosy zawierające
substytuty tytoniu nie przeznaczone do celów
leczniczych, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, płyny, liquidy do napełniania wkładów,
kartridży papierosów elektronicznych lub elektrycznych, filtry do beztytoniowych papierosów
elektronicznych lub elektrycznych, pudełka
na papierosy, elektryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycznych, ampułki
do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
wkłady, kartridże do beztytoniowych papierosów
elektronicznych lub elektrycznych, płyny, liquidy
do napełniania wkładów, kartridży papierosów
elektronicznych lub elektrycznych; 35: usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w placówkach
stacjonarnych, w sieci komputerowej, w tym
w sklepach internetowych w drodze sprzedaży
wysyłkowej: papierosów elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych oraz akcesoriów
do papierosów elektrycznych i elektronicznych,
produktów farmaceutycznych, suplementów
diety, produktów dietetycznych, odżywek, ziół,
kawy, herbaty, kakao, kawy nienaturalnej, ryżu,
tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych,
chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów,
cukru, miodu, melasy, syropów, drożdży, proszku
do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów jako
przypraw, przypraw, lodu, odżywek dla sportowców, produktów dietetycznych wspomagających
dietę dla sportowców, napojów leczniczych,
suplementów diety do celów medycznych, substancji odżywczych do celów leczniczych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych, papierosów beztytoniowych do celów leczniczych,
papierosów kretek, goździkowych do użytku
medycznego, suplementów diety i odżywek, ziół
leczniczych, mieszanek ziół, nalewek ziołowych
do celów leczniczych, syropów leczniczych,
maści ziołowych do celów leczniczych, kremów
ziołowych do celów leczniczych, proszków leczniczych, proszków leczniczych przeciwbólowych,
proszków leczniczych na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leków, preparatów farmaceu-
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tycznych, materiałów opatrunkowych, artykułów
higienicznych, substancji odżywczych do celów
leczniczych, substancji dietetycznych dla celów
leczniczych żywności dla niemowląt, papierosów
beztytoniowych, elektrycznych i elektronicznych
papierosów beztytoniowych, wkładów, kartridży
do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
filtrów do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, ampułek do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, filtrów do papierosów, ustników
do papierosów, papierosów z filtrem, papierosów
zawierających substytuty tytoniu nie przeznaczonych do celów leczniczych, papierosów zawierających substytuty tytoniu, pudełek na papierosy, elektrycznych i elektronicznych papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, ampułek
do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
wkładów, kartridży do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, płynów,
liquidów do napełnienia wkładów, kartridży
papierosów elektronicznych lub elektrycznych,
dystrybucja materiałów promocyjno – reklamowych, w tym katalogów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie towarów wyszczególnionych
w wykazie.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: mydło antyperspiracyjne, farby kosmetyczne, mleczko toaletowe, preparaty
do czyszczenia sztucznej szczęki, dezodoranty
dla ludzi lub zwierząt, preparaty depilacyjne,
mydło dezodoryzujące, mydła dezynfekcyjne,
żele do wybielania zębów, preparaty do golenia
i po goleniu, ałun, preparaty kosmetyczne, sole
do kąpieli z wyłączeniem soli do celów medycznych, kremy kosmetyczne, lakier do włosów,
lakier do paznokci, błyszczyk do ust, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydła lecznicze, środki myjące do higieny intymnej i preparaty dezodoryzujące, zmywacze do paznokci, oleje do celów toaletowych, perfumy, pumeks, płyn
do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty
przeciwpotne jako artykuły toaletowe, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, szminki, suche
szampony, szampony, szampony dla zwierząt
domowych, preparaty toaletowe, chusteczki kosmetyczne nasączone płynem do twarzy, płyny
do płukania jamy ustnej z wyłączeniem płynów
do celów medycznych, wata do artykułów perfumeryjnych, pałeczki z watą do celów kosmetycznych, wyszczuplające preparaty kosmetyczne,
pasty do zębów; 05: produkty farmaceutyczne
i inne produkty lecznicze dla ludzi i zwierząt –
z wyłączeniem leków przeznaczonych dla koni
w szczególności alginiany jako suplementy diety,
aminokwasy do celów medycznych, leki na robaki, herbaty ziołowe do celów medycznych, zioła,
substancje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych żywność dietetyczne przystosowana do celów medycznych, środki ułatwiające trawienie do celów farmaceutycznych, suplementy
diety, minerały, eukaliptol do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fenkuł
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, suplementy diety, gumiguta do celów medycznych, wodzian chloralu do celów
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farmaceutycznych, jojoba, przyprawy lecznicze,
środki przeczyszczające, lecytyna do celów medycznych, leki przeznaczone dla ludzi, preparaty
lecznicze na porost włosów, mleczko pszczele
do celów medycznych, mikroorganizmy, mikroorganizmy wykorzystywane w medycynie, wody
mineralne do celów medycznych, mleko w proszku dla niemowląt, napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, opiaty do celów
medycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych,
suplementy diety, żywność dietetyczna, środki
przeczyszczające, propolis do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające apetyt do celów medycznych, środki uspokajające, syropy
do celów farmaceutycznych, sole mineralne, steroidy, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, nalewki (produkty farmaceutyczne), węgiel aktywny do celów farmaceutycznych,
środki nasenne, preparaty witaminowe, błonnik
pokarmowy, wody mineralne do celów medycznych, produkty homeopatyczne; 35: sprzedaż
hurtowa i detaliczna produktów takich jak – mydło antyperspiracyjne, farby kosmetyczne, mleczko toaletowe, dezodoranty dla ludzi lub zwierząt,
preparaty depilacyjne, mydło dezodorujące,
mydła dezynfekcyjne, żele do wybielania zębów,
preparaty do golenia i po goleniu, ałun, preparaty
kosmetyczne, sole do kąpieli z wyłączeniem soli
do celów medycznych, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, lakier do paznokci, błyszczyk do ust,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mydła lecznicze, środki myjące do higieny intymnej i preparaty dezodorujące, zmywacze do paznokci, oleje do celów toaletowych, perfumy, pumeks, płyn do twarzy do celów kosmetycznych,
preparaty przeciwpotne jako artykuły toaletowe,
szminki, suche szampony, szampony, preparaty
toaletowe, chusteczki kosmetyczne nasączone
płynem do twarzy, płyny do płukania jamy ustnej z wyłączeniem płynów do celów medycznych,
wata do artykułów perfumeryjnych, pałeczki
z watą do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina z ropy naftowej d celów kosmetycznych, wyszczuplające preparaty
kosmetyczne, pasty do zębów, alginiany jako
suplement diety, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych,
środki ułatwiające trawienie do celów farmaceutycznych, suplementy diety, propolis do celów
farmaceutycznych, preparaty zmniejszające apetyt do celów medycznych, preparaty witaminowe, napoje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych, skrobia do celów dietetycznych.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 085743 (141) 2016 10 05 Prawo wygasło w całości.
(111) 141544 (141) 2008 01 03 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 44: usługi
medyczne w zakresie lecznictwa
szpitalnego i uzdrowiskowego.
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(111) 195867
(111) 195868
(111) 257506
(111) 262697
(111) 302065

(141) 2012 09 01
(141) 2012 09 01
(141) 2021 05 13
(141) 2021 04 23
(141) 2021 04 13

(111) 329962 (141) 2021 03 11
(111) 332000 (141) 2021 02 02

(111) 332001 (141) 2021 04 01

(111) 332821

(141) 2021 04 13

(111) 335583 (141) 2021 03 17

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych;
wszystkie ww. towary zawierające
towary okulistyczne, oftalmiczne
i otorynolaryngologiczne preparaty farmaceutyczne.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05: leki,
produkty farmaceutyczne z wyłączeniem produktu leczniczego
stosowanego w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
oraz nadciśnienia tętniczego.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05: leki,
produkty farmaceutyczne z wyłączeniem produktu leczniczego
stosowanego w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05: produkty farmaceutyczne; leki; środki
sanitarne do celów medycznych;
żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych; żywność dla
niemowląt; suplementy diety dla
ludzi; wszystkie ww. towary zawierające towary okulistyczne, oftalmiczne i otorynolaryngologiczne
preparaty farmaceutyczne.
Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
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Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 września 2014
r., sygn. akt XI P 11/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 9 października 2014 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi– Śródmieścia w Łodzi Wojciech Pietrzyk w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 11/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Roberta Mazurkiewicza zamieszkałego w Łodzi”.
(111) 052780 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 listopada 2014
r., sygn. akt XI P 507/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 18 grudnia 2014 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi– Śródmieścia w Łodzi Wojciech Pietrzyk w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km
23/20, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na rzecz wierzyciela: Sebastiana Walczaka zamieszkałego w Łodzi”.
(111) 058251 A. Wykreślono: Coty Brands Management
GmbH, Dermstadt, Niemcy; Wpisano: Coty Brands Management
GmbH, Darmstadt, Niemcy.
(111) 058958 A. Wykreślono: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Centen AG
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 060193 A. Wykreślono: MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510008834; Wpisano: MICHELIN POLSKA
SPÓŁKA Z O. O., Olsztyn, Polska 510008834.
(111) 075260 A. Wykreślono: ELEKTROBUDOWA S.A. Katowice, Katowice, Polska; Wpisano: ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Katowice, Polska.
(111) 079149 A. Wykreślono: PROFIm Spółka z o.o., Turek, Polska; Wpisano: FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, Polska 003742624.
(111) 081836 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 082524 A. Wykreślono: MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510008834; Wpisano: MICHELIN POLSKA
SPÓŁKA Z O. O., Olsztyn, Polska 510008834.
(111) 082525 A. Wykreślono: MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510008834; Wpisano: MICHELIN POLSKA
SPÓŁKA Z O. O., Olsztyn, Polska 510008834.
(111) 085845 A. Wykreślono: KULPOL Spółka z o. o., Komorniki, Polska; Wpisano: KULPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fałkowo, Polska 004838875.
(111) 087197 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 087514 A. Wykreślono: Instytut Odlewnictwa, Kraków,
Polska; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, Kraków, Polska 387116932.
(111) 089202 A. Wykreślono: „IMPALL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 100346385; Wpisano: IMPALL ROZWANDOWICZ BOCHEŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 100346385.
(111) 103788 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 050373 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 112986 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 052780 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XI

(111) 131470 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wado-
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wice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
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(111) 159126 A. Wykreślono: CREMONIA Spółka z o.o., Gdańsk,
Polska 191823450; Wpisano: PEZAL NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191823450.

(111) 133568 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 160223 A. Wykreślono: PILE ELBUD KRAKÓW Spółka
z o.o., Kraków, Polska 357146655; Wpisano: PILE ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357146655.

(111) 133691 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 160481 A. Wykreślono: E! ENTERTAINMENT TELEVISION,
INC., LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: E! Entertainment Television, LLC, Universal City, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 134546 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 161351 A. Wykreślono: KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska; Wpisano: KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 291770790.

(111) 134930 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 162571 A. Wykreślono: FABET INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano:
FABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ślesin,
Polska.

(111) 137234 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 168441 A. Wykreślono: EUROBUSINESS-Haller Maria
Barbara Haller de Hallenburg, Katowice, Polska; Wpisano: BIURO
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, TŁUMACZEŃ I REKLAMY „EUROBUSINESS” MARIA BARBARA HALLER DE HALLENBURG-ILLG, Katowice,
Polska 272715403.

(111) 137765 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 137980 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 141729 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 154021 A. Wykreślono: HIGIENA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 68, Rzeczpospolita Polska; Wpisano: HS MULTISERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska; HS
OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 365612683; HS CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 361301331.
(111) 154021 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
17 lutego 2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 154560 A. Wykreślono: FUGO S.A., Konin, Polska; Wpisano: FUGO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kluczbork, Polska.
(111) 154561 A. Wykreślono: FUGO S.A., Konin, Polska; Wpisano: FUGO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kluczbork, Polska.
(111) 156739 A. Wykreślono: NATURE’S BOUNTY, INC., RONKONKOMA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NATURE’S BOUNTY (NY), INC., Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 156740 A. Wykreślono: NATURE’S BOUNTY, INC., RONKONKOMA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NATURE’S BOUNTY (NY), INC., Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 156741 A. Wykreślono: NATURE’S BOUNTY, INC., RONKONKOMA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NATURE’S BOUNTY (NY), INC., Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 156742 A. Wykreślono: NATURE’S BOUNTY, INC., RONKONKOMA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NATURE’S BOUNTY (NY), INC., Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 173568 A. Wykreślono: „PROFIM” Spółka z o.o., Turek,
Polska 003742624; Wpisano: FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, Polska 003742624.
(111) 174796 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 184431 A. Wykreślono: ELPRO Spółka z o.o., Lublin, Polska; Wpisano: ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 060675524.
(111) 184608 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy z dnia 16 marca 2020 r., sygn.
akt X GNc 273/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
16 czerwca 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 81/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Banku Spółdzielczego w Andrespolu”.
(111) 184777 A. Wykreślono: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z o.o., Kraków, Polska 350713499;
Wpisano: PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE
ZIELONKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki-Parcela, Polska 010118053.
(111) 225713 A. Wykreślono: „PROFIM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Turek, Polska 003742624; Wpisano: FLOKK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, Polska
003742624.
(111) 228288 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.
(111) 241058 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 241059 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 241834 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 241870 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 243789 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 244075 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 245142 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 245561 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 245570 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 246045 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 248030 A. Wykreślono: ASSETS MACED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska
321455143; Wpisano: MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanów, Polska 331367780.
(111) 248352 A. Wykreślono: MYLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141440209; Wpisano: BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147369599.
(111) 248352 A. Wykreślono: BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147369599; Wpisano: MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147369599.
(111) 249339 A. Wykreślono: DSG Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska; Wpisano: DATA SYSTEM GROUP DSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301622929.
(111) 250058 A. Wykreślono: GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Studzianki, Polska 100908883; Wpisano: GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, Polska 100908883.
(111) 250419 A. Wykreślono: GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stu-
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dzianki, Polska 100908883; Wpisano: GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, Polska 100908883.
(111) 250517 A. Wykreślono: HARMOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Porażyn, Polska 301609426; Wpisano: MDDHRM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opalenica, Polska 369527661.
(111) 250571 A. Wykreślono: SPÓJNIA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nochowo, Polska 630247224; Wpisano: „PLANTICO
- HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki-Parcela, Polska
010118053.
(111) 251293 A. Wykreślono: ARHELAN BURZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Bielsk Podlaski, Polska 050021109; Wpisano: AHB 1 HELENA
BURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsk Podlaski, Polska 365189598.
(111) 251338 A. Wykreślono: NOWAK MARCIN, NOWAK ANETA
F.U.H. NOWAK SPÓŁKA CYWILNA, Łącznik, Polska 160053274; Wpisano: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NOWAK - MARCIN I ANETA
NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Łącznik, Polska 160053274.
(111) 252286 A. Wykreślono: ARHELAN BURZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Bielsk Podlaski, Polska 050021109; Wpisano: AHB 1 HELENA
BURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsk Podlaski, Polska 365189598.
(111) 252531 A. Wykreślono: STĘPEK KAROL, SMOŁA GRZEGORZ OCM SPÓŁKA CYWILNA, Niepołomice, Polska; Wpisano:
„OCM” KAROL STĘPEK GRZEGORZ SMOŁA SPÓŁKA JAWNA, Niepołomice, Polska 120260113.
(111) 253591 A. Wykreślono: GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Studzianki, Polska; Wpisano: GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, Polska 100908883.
(111) 256196 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
365623066.
(111) 256384 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.
(111) 256478 A. Wykreślono: PROFIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, Polska 003742624; Wpisano:
FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek,
Polska 003742624.
(111) 257663 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257664 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257665 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257676 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
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(111) 264356 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

no: ML MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Liw, 385169574.

(111) 265861 A. Wykreślono: FIELDSTONE INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146739901; Wpisano:
FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146739901.

(111) 299160 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 267602 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

(111) 307627 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) 268440 A. Wykreślono: GLAXOSMITHKLINE TRADING
SERVICES LIMITED, CARRIGALINE, Irlandia; Wpisano: GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 268441 A. Wykreślono: GLAXOSMITHKLINE TRADING
SERVICES LIMITED, CARRIGALINE, Irlandia; Wpisano: GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 275880 A. Wykreślono: INSTYTUT ODLEWNICTWA,
Kraków, Polska 000031331; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY, Kraków, Polska
387116932.
(111) 280428 A. Wykreślono: NOWAK MARCIN, NOWAK ANETA F.U.H. NOWAK SPÓŁKA CYWILNA, Łącznik, Polska; Wpisano: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NOWAK - MARCIN I ANETA NOWAK
SPÓŁKA JAWNA, Łącznik, Polska 160053274.
(111) 281284 A. Wykreślono: ASSETS MACED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska
321455143; Wpisano: MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanów, Polska 331367780.
(111) 282304 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
365623066.

(111) 303013 A. Wykreślono: APLITT SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 191760145; Wpisano: APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 368123223.

(111) 307628 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) 307629 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) 309007 A. Wykreślono: ZENON USARKIEWICZ DOMOS,
Skórcz, Polska 008303562; Wpisano: DOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórcz, Polska 381843677.
(111) 309533 A. Wykreślono: APLITT SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 191760145; Wpisano: APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 368123223.
(111) 311792 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.

(111) 285386 A. Wykreślono: GEOTABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 021740396; Wpisano: HYDROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JEŁOWA, Polska 021740396.

(111) 313686 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
2 stycznia 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez MMH-ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Mokronosy, Polska na czas określony do dnia 6 kwietnia 2028r.”

(111) 285387 A. Wykreślono: GEOTABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jełowa, Polska 021740396; Wpisano: HYDROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JEŁOWA, Polska 021740396.

(111) 315548 A. Wykreślono: BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Sopot, Polska 191781561; Wpisano: AUTOPAY MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
383879060.

(111) 289062 A. Wykreślono: ZMB DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska 200730784; Wpisano: ZMB BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska 200730784.

(111) 316352 A. Wykreślono: BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Sopot, Polska 191781561; Wpisano: AUTOPAY MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
383879060.

(111) 289263 A. Wykreślono: KATARZYNA CZACHOROWSKA,
Legionowo, Polska; Wpisano: ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk, Polska 146989503 .
(111) 291940 A. Wykreślono: IT’S SKIN CO., LTD., Seoul, Korea
Południowa; Wpisano: IT’S HANBUL CO., LTD., Seoul, Korea Południowa.
(111) 295092 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 295269 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 317558 A. Wykreślono: CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, Polska 367858170; Wpisano: CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA PARTNERSKA
RADCÓW PRAWNYCH, Szczecin, Polska 367858170.
(111) 317559 A. Wykreślono: CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, Polska 367858170; Wpisano: CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA PARTNERSKA
RADCÓW PRAWNYCH, Szczecin, Polska 367858170.
(111) 319056 A. Wykreślono: KLIMAS KATARZYNA PRACOWNIA ZŁOTNICZA, Katowice, Polska 241318362; MALINOWSKA ANNA
GEM STUDIO, Katowice, Polska 243543809; Wpisano: ANNA MALINOWSKA GEM STUDIO, Katowice, Polska 243543809.

(111) 296854 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944 ;
Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944.

(111) 321834 A. Wykreślono: R. Seelig & Hille oHG, Düsseldorf,
Niemcy; Wpisano: R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG, Düsseldorf,
Niemcy.

(111) 297433 A. Wykreślono: ML MEBLE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Liw, Polska 385169574; Wpisa-

(111) 323834 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 324636 A. Wykreślono: TM INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944 ; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
180632944.
(111) 324999 A. Wykreślono: Cosanta B.V., Amstelveen, Holandia; Wpisano: Cosanta B.V., Schiphol, Holandia.
(111) 328821 A. Wykreślono: GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 630325272; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 015447488; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 630325272.
(111) 329206 A. Wykreślono: ICHIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice,
Polska 369575246; Wpisano: KINU MATSUO, Katowice, Polska.
(111) 329207 A. Wykreślono: ICHIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice,
Polska 369575246; Wpisano: MATEUSZ KOL, Katowice, Polska.
(111) 329503 A. Wykreślono: MARINA NIKITINSKAYA, Kraków,
Polska; Wpisano: GRZEGORZ RESPONDEK, Warszawa, Polska.
(111) 329779 A. Wykreślono: BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Sopot, Polska 191781561; Wpisano: AUTOPAY MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
383879060.
(111) 331292 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423.
(111) 331293 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423.
(111) 331294 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423.
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(111) 331297 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423.
(111) 331450 A. Wykreślono: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HOLDINGS CO., LTD., Daegu, Korea Południowa; Wpisano: HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD., Seul, Korea Południowa.
(111) 331476 A. Wykreślono: SEBASTIAN KUTYNA, SEBART,
Warszawa, Polska 383469668; Wpisano: SEBART SEBASTIAN KUTYNA-PLECHANOW, Warszawa, Polska 383469668.
(111) 332341 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739 ; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 333008 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 333009 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 333013 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 333019 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• sprawdzanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych,
prowadzenie w tym zakresie korespondencji ze zgłaszającymi lub pełnomocnikami;
• wydawanie postanowień o charakterze formalnoprawnym wzywających do usunięcia braków i usterek dokumentacji
zgłoszeniowej;
• przygotowywanie projektów decyzji o uznaniu zgłoszenia za niebyłe, o umorzeniu postępowania na skutek braku
opłaty za zgłoszenie lub niewykonania w wyznaczonym terminie postanowienia Urzędu;
• przygotowywanie projektów zawiadomień o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeństwa oraz projektów
postanowień o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa.
• rozpatrywanie wniosków o dokonanie zmiany zgłaszającego oraz zmian w zakresie składów twórców oraz
prowadzenie w tym zakresie korespondencji;
• rozpatrywanie wniosków o przywrócenie uchybionych terminów, przygotowywanie postanowień o odmowie
przywrócenia uchybionego terminu;
• kontrola terminów wykonania postanowienia i rozpatrywanie wniosków o przedłużenie terminu do wykonania
postanowienia;
• sprawdzanie poprawności danych bibliograficznych w bazach dziedzinowych w trakcie prowadzonego postępowania
zgłoszeniowego oraz ich aktualizacja.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej;
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
• umiejętności obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej,
korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office, w szczególności MS Excel);
• dobra organizacja pracy własnej;
• umiejętność pracy w zespole;
• rzetelność, systematyczność i terminowość;
• orientacja na klienta/interesariusza;
• łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna);
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
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Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości
ww. języków;
oświadczenie
kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 29 października 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
(decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu)
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-WW”
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
– dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– 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 ZapomogowoPożyczkowej (np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej,
– dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie
podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej,
dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne
aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow.
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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 dokumentów
do Urzędu).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
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.

