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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 239 021 do nr 239 100)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239022
(41) 2020 12 14
(51) A01D 7/00 (2006.01)
A01D 7/06 (2006.01)
A01D 7/02 (2006.01)
(21) 430148 (22)
2019 06 05
(72) ZUBA HENRYK, Solec nad Wisłą (PL)

(73) ZUBA HENRYK, Solec nad Wisłą (PL)
(54)	Grabie do odgarniania kamieni
(B1) (11) 239072
(41) 2020 07 27
(51) A01G 18/20 (2018.01)
A01G 24/22 (2018.01)
A01G 11/00 (2006.01)
(21) 428660 (22)
2019 01 24
(72) JASIŃSKA AGNIESZKA, Poznań (PL); DAWIDOWICZ LUIZA,
Poznań (PL); SIWULSKI MAREK, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Podłoże do uprawy grzybów, w szczególności do uprawy
boczniaka oraz sposób wytwarzania podłoża do uprawy grzybów,
w szczególności do uprawy boczniaka

Nr 31/2021
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(B1) (11) 239079
(41) 2017 01 30
(51) A01K 67/033 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/00 (2016.01)
A23K 50/90 (2016.01)
(21) 413266 (22)
2015 07 29
(72) JÓZEFIAK DAMIAN, Poznań (PL); MAZURKIEWICZ JAN,
Sady (PL); URBAŃSKI JAKUB, Warszawa (PL)
(73)	HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) Sposób bioutylizacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego oraz zastosowania mieszanki paszowej do bioutylizacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego poprzez
hodowlę/chów owadów z rzędu Coleoptera i/lub Blattodea
(B1) (11) 239091
(41) 2020 12 14
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 430156 (22)
2019 06 06
(72) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(73) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(54) Opryskiwacz do upraw rzędowych
(B1) (11) 239025
(41) 2021 01 25
(51) A01M 21/00 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/04 (2006.01)
(21) 430625 (22)
2019 07 16
(72) PASTWA JAN CZESŁAW, Czechów (PL)
(73) PASTWA JAN CZESŁAW, Czechów (PL)
(54) Urządzenie do zwalczania inwazyjnych gatunków barszczu
i rdestowca
(B1) (11) 239023
(41) 2021 01 11
(51) A01N 1/00 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
(21) 430492 (22)
2019 07 04
(72) WAROWICKA ALICJA, Poznań (PL); GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
ANNA, Robakowo (PL); WASZCZYK MACIEJ, Gdynia (PL)
(73) PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(54) Zastosowanie berberyny jako środka antybakteryjnego i antygrzybicznego do stabilizacji kolagenu rybiego oraz sposób stabilizacji kolagenu rybiego
(B1) (11) 239074
(41) 2020 12 28
(51) A01N 25/02 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 61/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) 430248 (22)
2019 06 16
(72) KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); LUDYNIA MICHAŁ,
Częstochowa (PL); POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL);
DZIDA MARZENA, Czechowice-Dziedzice (PL);
RUDNICKA MAŁGORZATA, Piekary Śląskie (PL); BALIN KATARZYNA,
Siemianowice Śląskie (PL); DOLEŽAL MARTIN, Hradec Králové (CZ);
KASTNER PETR, Hradec Králové (CZ)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
UNIWERSYTET KAROLA W PRADZE, Praga (CZ)
(54) Kompozycja poprawiająca penetrację substancji biologicznie
aktywnych przez powierzchnie organów roślinnych
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(B1) (11) 239024
(41) 2021 02 08
(51) A01N 43/90 (2006.01)
A01N 65/32 (2009.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
(62) 430492
(21) 434409 (22)
2019 07 04
(72) WAROWICKA ALICJA, Poznań (PL); GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
ANNA, Robakowo (PL); WASZCZYK MACIEJ, Gdynia (PL)
(73) PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(54) Zastosowanie kompozycji alkaloidów protoberberynowych
jako środka antybakteryjnego i antygrzybicznego do stabilizacji
kolagenu rybiego oraz sposób stabilizacji kolagenu rybiego
(B1) (11) 239086
(41) 2018 11 19
(51) A01N 55/02 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C07F 7/28 (2006.01)
C07F 9/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 7/00 (2006.01)
(21) 421602 (22)
2017 05 15
(72)	AMBROZIAK KRZYSZTOF, Kraków (PL);
CZAJA TADEUSZ, Ustroń (PL); KARDASZ HUBERT, Olkusz (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompleksów metalu i kwasu askorbinowego oraz zastosowanie kompleksów otrzymanych tym sposobem
(B1) (11) 239034
(41) 2020 12 14
(51) A23F 5/26 (2006.01)
A47J 31/06 (2006.01)
A47J 31/24 (2006.01)
(21) 430152 (22)
2019 06 05
(72) KUCIA MARCIN, Opole (PL); KALLA TOMASZ, Kolanowice (PL);
PORADA ARTUR, Opole (PL); PORADA KATARZYNA, Opole (PL);
JACIW KRZYSZTOF, Opole (PL); JACZEWSKI PAWEŁ, Katowice (PL);
BARTELAK FILIP, Kraków (PL); MATEJUK RAFAŁ, Luboszyce (PL);
JAMNICKI WALDEMAR, Nysa (PL); BARABOSZ KRZYSZTOF, Opole (PL);
JOP KATARZYNA, Opole (PL); STANISŁAWSKI PIOTR, Opole (PL);
DUSZAK MACIEJ, Wrocław (PL); ANDRZEJEWSKI DARIUSZ,
Jarnołtówek (PL)
(73)	HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób maceracji zimnej kawy i urządzenie do realizacji tego
sposobu
(B1) (11) 239092
(41) 2021 01 25
(51) A23N 17/00 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A01F 25/20 (2006.01)
B65G 31/04 (2006.01)
(21) 430560 (22)
2019 07 11
(72) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(73) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(54) Bęben urządzenia do pobierania paszy
(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 239028
(41) 2020 03 09
A45C 11/24 (2006.01)
426877 (22)
2018 09 03
POTEMPA MARTA, Łódź (PL)
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(73) POTEMPA MARTA, Łódź (PL)
(54)	Etui na płaskie urządzenia elektroniczne
(B1) (11) 239027
(41) 2018 09 24
(51) A47F 5/11 (2006.01)
A47F 5/16 (2006.01)
B65D 5/52 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
(21) 424882 (22)
2018 03 14
(30) 20 2017101568.8 2017 03 17
DE
(72) WINKLER OLIVER, Hennigsdorf (DE)
(73) Panther Packaging GmbH & Co.KG, Tornesch (DE)
(54) Samoustawialny stojak regałowy do prezentacji towarów
(B1) (11) 239088
(41) 2020 04 20
(51) A61C 5/46 (2017.01)
A61C 5/42 (2017.01)
A61C 5/00 (2017.01)
A61B 17/50 (2006.01)
(21) 427406 (22)
2018 10 15
(72) PAWŁOWSKI WOJCIECH, Stalowa Wola (PL)
(73) PAWŁOWSKI WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE CERKAMED, Stalowa Wola (PL)
(54) Instrument endodontyczny
(B1) (11) 239077
(41) 2021 04 06
(51) A61D 7/00 (2006.01)
(21) 431290 (22)
2019 09 27
(72) ZIĘTEK JERZY, Lublin (PL); ADASZEK ŁUKASZ, Lublin (PL);
WINIARCZYK STANISŁAW, Lublin (PL); GUZ LESZEK, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Bezpieczna metoda podawania substancji ślimakom w formie
iniekcji dożylnych
(B1) (11) 239076
(41) 2021 01 25
(51) A61F 2/60 (2006.01)
(21) 430562 (22)
2019 07 11
(72) BOROWSKA KAMILA DOMINIKA, Białystok (PL);
FIEDORUK BARBARA, Czeremcha (PL); GRYKIN MONIKA IZABELA,
Olsztyn (PL); PROCHOR PIOTR, Wasilków (PL);
BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Proteza kończyny dla zwierząt
(B1) (11) 239070
(41) 2019 12 16
(51) A61F 5/00 (2006.01)
(21) 425941 (22)
2018 06 15
(72) ZHALNIAROVICH YAUHENI, Olsztyn (PL);
ADAMIAK ZBIGNIEW, Szczytno (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Przyrząd do korekcji osi kończyny, zwłaszcza u zwierząt
(B1) (11) 239056
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434937 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ,
Lublin (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica wentylowana
(B1) (11) 239057
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434939 (22)
2020 08 12

(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ,
Lublin (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z opaską nadmuchową
(B1) (11) 239099
(41) 2020 04 06
(51) A61G 5/08 (2006.01)
A61G 5/12 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A47C 7/46 (2006.01)
(21) 427188 (22)
2018 09 26
(72) WASILEWSKI JERZY, Łódź (PL)
(73) LIW CARE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Wspornik siedzeniowy
(B1) (11) 239033
(41) 2020 02 24
(51) A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
(21) 426688 (22)
2018 08 16
(72) KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL);
BURCHACKA EWA, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE
EKOMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji bioaktywnej dla opatrunku
(B1) (11) 239100
(41) 2020 04 20
(51) A62C 31/28 (2006.01)
A62C 13/78 (2006.01)
B01F 9/00 (2006.01)
B01F 9/02 (2006.01)
(21) 427345 (22)
2018 10 08
(72)	ŁĄGIEWKA KAMIL, Grodków (PL)
(73)	ŁĄGIEWKA KAMIL, Grodków (PL)
(54) Oprzyrządowanie gaśnicy
(B1) (11) 239096
(41) 2019 07 29
(51) A63C 5/02 (2006.01)
A63C 5/00 (2006.01)
(21) 424384 (22)
2018 01 26
(72) ROSIAK DARIUSZ, Meszna (PL);
WESOŁOWSKA JOANNA, Meszna (PL)
(73) ROSIAK RENATA, Meszna (PL)
(54)	Narta składana
(B1) (11) 239035
(41) 2019 07 29
(51) B01D 45/18 (2006.01)
B01D 47/00 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
(21) 424348 (22)
2018 01 23
(72) RUDZIŃSKI ZBIGNIEW, Wejherowo (PL); WZOREK ZBIGNIEW,
Niepołomice (PL); CHORZELSKI MACIEJ, Warszawa (PL);
ŁAZARECKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) FABRYKA KOTŁÓW FAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Rumia (PL)
(54) Układ do odzyskiwania ciepła z gazów spalinowych i ich oczyszczania w instalacjach spalania osadów ściekowych
(B1) (11) 239059
(41) 2021 01 25
(51) B09B 3/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 7/38 (2006.01)
(21) 434119 (22)
2020 05 29
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(72)	GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); ZAWARTKA PAWEŁ,
Będzin (PL); RATAJSKI PIOTR, Piotrków Trybunalski (PL);
MRZYGŁÓD TOMASZ, Mińsk Mazowiecki (PL); KOMS TOMASZ,
Mościska (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL);
ECO RGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób stabilizacji przemysłowych odpadów
(B1) (11) 239063
(41) 2017 12 04
(51) B21C 23/04 (2006.01)
(21) 417406 (22)
2016 06 02
(72) PIEŁA KRZYSZTOF, Wieliczka (PL); BOCHNIAK WŁODZIMIERZ,
Kraków (PL); KORBEL ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób ujednorodnienia struktury wlewków metalicznych
(B1) (11) 239029
(41) 2020 03 23
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(21) 428886 (22)
2016 08 10
(86) 2016 08 10
PCT/JP16/73586
(87) 2018 02 15
WO18/029812
(72) ONOSE RYO, Hadano (JP)
(73)	Nittan Valve Co.,Ltd., Hadano (JP)
(54) Sposób zgrzewania tarciowego i urządzenie do zgrzewania
tarciowego
(B1) (11) 239080
(41) 2017 02 13
(51) B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B03B 5/68 (2006.01)
(21) 413437 (22)
2015 08 06
(72) KUTA PAWEŁ, Porąbka Uszewska (PL); KUTA LESZEK,
Sterkowiec (PL)
(73) K&K RECYKLING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko (PL)
(54) Sposób recyklingu opakowań wielomateriałowych i linia technologiczna
(B1) (11) 239097
(41) 2019 10 07
(51) B29C 35/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
(21) 425069 (22)
2018 03 29
(72) POLUS MARIAN, Kraków (PL); PIECZKA PIOTR, Ćwiklice (PL)
(73) POLUS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWO-WDROŻENIOWE ANKRA, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania kształtek z prętów z włókien kompozytowych
(B1) (11) 239036
(41) 2020 04 06
(51) B29C 64/393 (2017.01)
(21) 427183 (22)
2018 09 25
(72) KOSTRZEWA SZYMON, Bodzew (PL); WRÓBEL MATEUSZ,
Bielsko-Biała (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL);
ROGULSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) 3DGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób sterowania procesem druku przestrzennego
(B1) (11) 239040
(41) 2020 08 10
(51) B29C 65/18 (2006.01)
(21) 428826 (22)
2019 02 06
(72) PITUCHA PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) MRUK KLAUDIA STACJA PALIW PARTNER, Dębica (PL)
(54) Urządzenie do zgrzewania i odcinania folii termokurczliwej,
zwłaszcza po owinięciu nią pakowanego produktu i sposób zgrzewania i odcinania tej folii z wykorzystaniem tego urządzenia
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(B1) (11) 239039
(41) 2021 02 08
(51) B31B 50/00 (2017.01)
B31B 50/92 (2017.01)
(21) 430764 (22)
2019 07 29
(72) SOKOŁOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Podzespół do wzajemnego pozycjonowania ścianek wykrojów
trzyelementowych opakowań kartonowych
(B1) (11) 239041
(41) 2019 08 12
(51) B60B 3/16 (2006.01)
B60B 27/06 (2006.01)
B60B 30/08 (2006.01)
B60B 31/06 (2006.01)
B60B 37/00 (2006.01)
B62D 65/12 (2006.01)
(21) 429213 (22)
2019 03 11
(72) SMOLAREK MICHAŁ, Puławy (PL)
(73) SMOLAREK MICHAŁ SMOLAREK, Gołąb (PL)
(54) Zestaw centralnego mocowania koła pojazdu z automatycznym mechanizmem zabezpieczającym oraz nasadka montażowa
do zmiany kół
(B1) (11) 239032
(41) 2021 04 19
(51) B61K 13/00 (2006.01)
H02M 7/12 (2006.01)
B60M 5/00 (2006.01)
(21) 431518 (22)
2019 10 18
(72) WIECZOREK GRZEGORZ, Mikołów (PL); OLIWA WOJCIECH,
Gliwice (PL); BERNACKI KRZYSZTOF, Katowice (PL);
RYMARSKI ZBIGNIEW, Sosnowiec (PL)
(73)	ETA GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zasilania urządzeń elektronicznych
pracujących w środowisku infrastruktury kolejowej
(B1) (11) 239078
(41) 2016 08 29
(51) B62B 9/08 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
(21) 411382 (22)
2015 02 25
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL); KAROŃ ADAM,
Częstochowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Blokada konstrukcji wózka
(B1) (11) 239050
(41) 2020 03 23
(51) B62D 37/02 (2006.01)
(21) 426981 (22)
2018 09 09
(72) PIECHNA JANUSZ, Warszawa (PL); KUREC KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); REMER MICHAŁ, Warszawa (PL); KOZAR MATEUSZ,
Płoskie (PL); POPŁAWSKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do tłumienia drgań nadwozia pojazdu w czasie szybkiej
jazdy i tylny płat dociskowy z aktywnymi elementami aerodynamicznymi
(B1) (11) 239093
(41) 2020 09 07
(51) B65B 1/44 (2006.01)
A23F 3/00 (2006.01)
A47J 31/40 (2006.01)
(21) 429091 (22)
2019 02 27
(72)	HAPEL GRZEGORZ, Lubin (PL); WACKO MICHAŁ, Wrocław (PL);
MAGIEROWSKI DAMIAN, Wojcieszyce (PL)
(73) MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Dozownik delikatnych, suchych produktów spożywczych
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(B1) (11) 239038
(41) 2020 10 19
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
(21) 429607 (22)
2019 04 11
(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Opakowanie
(B1) (11) 239031
(41) 2020 11 02
(51) B65D 75/04 (2006.01)
B65D 75/20 (2006.01)
B65D 85/58 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
(21) 429739 (22)
2019 04 25
(72) WAŚKO BOGUMIŁ, Stary Wiśnicz (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój opakowania, zwłaszcza na ostrze piły tarczowej
(B1) (11) 239021
(41) 2020 11 30
(51) B68C 3/00 (2006.01)
B68C 1/16 (2006.01)
B68C 3/02 (2006.01)
(21) 430026 (22)
2019 05 23
(72) SOLOCH ARTUR, Poznań (PL)
(73) SOLOCH ARTUR INFOKOMPLEKS FIRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA, Poznań (PL)
(54)	Amortyzator do strzemienia do jazdy konnej
(B1) (11) 239047
(41) 2019 08 26
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 9/02 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
(21) 424634 (22)
2018 02 20
(72) LEWIŃSKI JANUSZ, Józefów (PL); GRALA AGNIESZKA,
Wrocław (PL); WOLSKA-PIETKIEWICZ MAŁGORZATA,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL);
INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania półprzewodnikowych nanokryształów
tlenku cynku
(B1) (11) 239048
(41) 2019 09 09
(51) C01B 32/921 (2017.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C01F 7/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 424902 (22)
2018 03 07
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ, Krzyczki Szumne (PL);
JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL); BASIAK DARIUSZ,
Halinów (PL); ZIEMKOWSKA WANDA, Legionowo (PL);
WOLSKA-PIETKIEWICZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
ROZMYSŁOWSKA ANITA, Suwałki (PL); OLSZYNA ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania dwuwymiarowego krystalicznego węglika tytanu Ti3C2 modyfikowanego powierzchniowo
(B1) (11) 239064
(41) 2018 08 13
(51) C04B 35/10 (2006.01)
C04B 41/88 (2006.01)
(21) 420492 (22)
2017 02 10
(72) KILARSKI JERZY, Gliwice (PL); DULSKA AGNIESZKA,
Zabrze (PL); STUDNICKI ANDRZEJ, Zabrze (PL); BARON CZESŁAW,

Zbrosławice (PL); SZAJNAR JAN, Ruda Śląska (PL);
SUCHOŃ JACEK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania preformy ceramiczno-metalowej do wytwarzania warstw kompozytowych w odlewach ze stopów żelaza
(B1) (11) 239073
(41) 2020 08 10
(51) C07C 59/70 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 428830 (22)
2019 02 06
(72) PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ, Szczecinek (PL);
STACHOWIAK WITOLD, Poznań (PL); KUTERNOWSKI FILIP,
Wałcz (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania herbicydowych cieczy jonowych z kationem 4-alkilo-4-metylomorfoliniowym i anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym oraz ich zastosowanie jako herbicydy
(B1) (11) 239068
(41) 2020 04 06
(51) C07D 207/44 (2006.01)
C09B 57/00 (2006.01)
(21) 427189 (22)
2018 09 27
(72) PODSIADŁY RADOSŁAW, Łódź (PL); SZALA MARCIN,
Chorzów (PL); GRZELAKOWSKA ALEKSANDRA, Łódź (PL);
MODRZEJEWSKA JULIA, Kutno (PL); SIARKIEWICZ PRZEMYSŁAW,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Związki, pochodne tricyjanopiroliny, sposób ich otrzymywania
oraz ich zastosowanie
(B1) (11) 239046
(41) 2020 05 18
(51) C07D 291/06 (2006.01)
A01N 43/88 (2006.01)
(21) 427701 (22)
2018 11 08
(72) KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); PERNAK JULIUSZ,
Poznań (PL); SMYCZYŃSKA AGATA, Gostyń (PL);
TURGUŁA ANNA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54)	Nowe słodkie ciecze jonowe z kationem 1-(2-etoksy-2-oksoetylo)-1,1-dimetylo-1-alkiloamoniowym, sposób ich otrzymywania
oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
(B1) (11) 239045
(41) 2019 07 15
(51) C07K 7/06 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
C07K 14/315 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
(21) 424214 (22)
2018 01 09
(72)	GÓRSKA SABINA, Jarosław (PL); BRZOZOWSKA EWA,
Wrocław (PL); GAMIAN ANDRZEJ, Wrocław (PL);
BRZYCHCZY-WŁOCH MONIKA, Kraków (PL); DOBRUT ANNA,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL);
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54)	Epitop specyficzny dla zakaźnych Streptococcus agalactiae oraz
sposób wykrywania zakażenia pacjenta szczepem Streptococcus
agalactiae
(B1) (11) 239062
(41) 2017 07 31
(51) C07K 14/62 (2006.01)
C12P 21/06 (2006.01)
(21) 415888 (22)
2016 01 22
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(72) BOROWICZ PIOTR, Warszawa (PL); PŁUCIENNICZAK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); PŁUCIENNICZAK GRAŻYNA, Warszawa (PL);
SOKOŁOWSKA IWONA, Warszawa (PL);
ROMANIK-CHRUŚCIELEWSKA AGNIESZKA, Józefów (PL);
ŁUKASIEWICZ NATALIA, Warszawa (PL); ZIELIŃSKI MARCIN,
Warszawa (PL); ANTOSIK JAROSŁAW, Skierniewice (PL);
SOBOLEWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); MIKIEWICZ DIANA,
Warszawa (PL); WÓJTOWICZ-KRAWIEC ANNA, Warszawa (PL);
BARAN PIOTR, Warszawa (PL); BIERCZYŃSKA-KRZYSIK ANNA,
Warszawa (PL); ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
TEJCHMAN-MAŁECKA BOŻENA, Warszawa (PL);
STADNIK DOROTA, Warszawa (PL); STADNIK JACEK, Warszawa (PL);
SURMACZ-CHWEDORUK WERONIKA, Nowe Iganie (PL);
ZIELIŃSKA JOANNA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania insuliny i jej pochodnych
(B1) (11) 239067
(41) 2019 09 23
(51) C08G 18/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
C09J 9/00 (2006.01)
(21) 424965 (22)
2018 03 20
(72) SIENKIEWICZ NATALIA, Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF,
Brzeziny (PL); NOWAK AGNIESZKA, Łódź (PL);
EFENBERGER-SZMECHTYK MAGDALENA, Łódź (PL);
SZMECHTYK TOMASZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja na piankę poliuretanową o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
(B1) (11) 239069
(41) 2019 12 02
(51) C08G 18/48 (2006.01)
C08G 18/66 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08J 9/08 (2006.01)
(21) 425799 (22)
2018 06 01
(72) KURAŃSKA MARIA, Brzesko (PL); PROCIAK ALEKSANDER,
Kraków (PL); MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR, Bochnia (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej
(B1) (11) 239066
(41) 2019 07 29
(51) C08L 67/04 (2006.01)
C08K 9/00 (2006.01)
(21) 424284 (22)
2018 01 16
(72) MASEK ANNA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL);
LATOS MAŁGORZATA, Julianów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja poliestrowa przeznaczona na wyroby polimerowe
zmieniające barwę w funkcji czasu działania czynników środowiskowych
(B1) (11) 239090
(41) 2020 08 10
(51) C09D 5/32 (2006.01)
C09D 5/33 (2006.01)
C09D 133/08 (2006.01)
C09D 125/04 (2006.01)
(21) 428809 (22)
2019 02 04
(72) MORAWSKI ANTONI, Szczecin (PL); BIELAK ROBERT,
Szczecin (PL); RYBACKI ZBIGNIEW, Szczecin (PL)
(73) PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu do bifunkcyjnej farby fotokatalityczno-termorefleksyjnej
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(B1) (11) 239075
(41) 2020 12 28
(51) C10M 125/02 (2006.01)
(21) 430399 (22)
2019 06 26
(72) MOLENDA JAROSŁAW, Orońsko (PL); SWAT MAREK, Radom (PL);
PAWELEC ZBIGNIEW, Radom (PL); PAWELEC EWA, Radom (PL);
KOZDRACH RAFAŁ, Radom (PL); WOLSZCZAK MAREK, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Dodatek biowęglowy do smarów plastycznych oraz biowęglowy smar plastyczny
(B1) (11) 239071
(41) 2020 03 09
(51) C12P 7/64 (2006.01)
A23D 9/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426836 (22)
2018 08 29
(72) FABISZEWSKA AGATA, Warszawa (PL); ZIENIUK BARTŁOMIEJ,
Sztabin (PL); MAZURCZAK PATRYCJA, Ząbki (PL); NOWAK DOROTA,
Warszawa (PL); BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK EWA, Piastów (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3
(B1) (11) 239065
(41) 2019 05 20
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 423426 (22)
2017 11 14
(72) ROPKA-MOLIK KATARZYNA, Krzeszowice (PL);
STEFANIUK-SZMUKIER MONIKA, Aleksandrowice (PL);
SZMATOŁA TOMASZ, Kielce (PL); PIÓRKOWSKA KATARZYNA,
Kraków (PL); BUGNO-PONIEWIERSKA MONIKA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób identyfikacji mutacji w genie SLC16A1 jako markera
predykcji potencjału wyścigowego koni arabskich i marker uzyskany
tym sposobem
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 239042
(41) 2021 01 25
C21D 1/58 (2006.01)
430594 (22)
2019 07 13
STODOLNY JERZY, Bochnia (PL); GWIZD PIOTR, Poznań (PL)
REMIX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
Chłodziwo hartownicze oraz sposób hartowania

(B1) (11) 239083
(41) 2018 04 23
(51) C23F 11/08 (2006.01)
C23C 22/08 (2006.01)
(21) 419054 (22)
2016 10 11
(72) BIELECKI JACEK, Jastkowice (PL)
(73) JB STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Sposób ochrony przed korozją elementów metalowych
(B1) (11) 239081
(41) 2017 06 05
(51) C25D 3/22 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 21/20 (2006.01)
C02F 1/22 (2006.01)
(21) 415047 (22)
2015 12 01
(72) SKOTNICKI TOMASZ, Koronowo (PL); KAZIMIERSKA ANNA,
Koronowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALKOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo (PL)
(54) Sposób cynkowania galwanicznego elementów złącznych hydrauliki
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(B1) (11) 239082
(41) 2017 06 05
(51) C25D 3/22 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 21/20 (2006.01)
C02F 1/22 (2006.01)
(21) 415048 (22)
2015 12 01
(72) SKOTNICKI TOMASZ, Koronowo (PL); KAZIMIERSKA ANNA,
Koronowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALKOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo (PL)
(54) Sposób galwanicznego nakładania powłok cynkowo-niklowych
na drobno gabarytowe elementy złączne hydrauliki
(B1) (11) 239060
(41) 2021 02 22
(51) C25D 11/36 (2006.01)
C25D 9/12 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C25D 5/42 (2006.01)
C25D 5/30 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
(21) 435200 (22)
2020 09 04
(72) KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL);
SIMKA WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw ceramicznych na powierzchni
tytanu lub stopów tytanu, sposób otrzymywania roztworu fosforanowego oraz roztwór fosforanowy
(B1) (11) 239049
(41) 2019 11 04
(51) D06M 11/73 (2006.01)
D06M 11/79 (2006.01)
(21) 425368 (22)
2018 04 25
(72)	NAKONIECZNA PAULINA, Warszawa (PL);
LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ,
Ciechanów (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL);
SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK AGNIESZKA,
Nidzica (PL); FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
ŻUROWSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Ciecz zagęszczana ścinaniem
(B1) (11) 239084
(41) 2018 05 07
(51) E04B 1/49 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/14 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
(21) 419269 (22)
2016 10 26
(72)	ANTOSZCZYK ROBERT, Oleśnica (PL)
(73) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Rozporowy kołek
(B1) (11) 239026
(41) 2017 05 22
(51) E04B 1/80 (2006.01)
(21) 414770 (22)
2015 11 10
(72) CZYŻ MICHAŁ, Libertów (PL)
(73) WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(54) Sposób mocowania płyt warstwy izolacyjnej do ściany budynku
oraz zestaw elementów do mocowania płyt warstwy izolacyjnej
do ściany budynku
(B1) (11) 239095
(41) 2019 07 01
(51) E04D 13/072 (2006.01)
(21) 424360 (22)
2017 12 22

(72) BURYŁO SZCZEPAN, Kraków (PL)
(73)	GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(54) Zespół mocowania orynnowania, zwłaszcza dla budynku z dachem bezokapowym
(B1) (11) 239085
(41) 2018 08 27
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
(21) 420575 (22)
2017 02 17
(72) MYJAK PIOTR, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz uszczelniający konstrukcję przenikającą dach
(B1) (11) 239098
(41) 2019 10 21
(51) E04F 13/25 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 2/72 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
(21) 425146 (22)
2018 04 09
(72)	GAWRYSZUK PAWEŁ, Kraków (PL)
(73)	GAWRYSZUK PAWEŁ WALKER, Kraków (PL)
(54) System zabudowy meblowej
(B1) (11) 239087
(41) 2019 02 25
(51) E04H 15/54 (2006.01)
E04G 21/24 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
(21) 422579 (22)
2017 08 18
(72) BĄKOWSKI PIOTR, Stęszew (PL)
(73) PROTAN ELMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno (PL)
(54) Opończa do tworzenia osłon nakładanych na konstrukcję stelaży obiektów
(B1) (11) 239058
(41) 2018 05 21
(51) E21B 43/117 (2006.01)
E21B 43/263 (2006.01)
(21) 422365 (22)
2017 07 27
(72) DRZEWIECKI JAN, Pszczyna (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób odgazowania pokładów zwłaszcza węgla
(B1) (11) 239044
(41) 2011 09 26
(51) E21F 7/00 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
(21) 390732 (22)
2010 03 15
(72) SZWEDA STANISŁAW, Gliwice (PL); MARKOWICZ JÓZEF,
Gliwice (PL); SŁOTA KRZYSZTOF, Radlin (PL); KANIA JAN,
Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób odprowadzania metanu z wyrobiska ścianowego eksploatującego pokład cienki, średni lub gruby, usytuowanego w polu
metanowym
(B1) (11) 239061
(41) 2021 09 06
(51) F01D 5/12 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
(21) 435771 (22)
2020 10 26
(72)	GAWRYLUK JAROSŁAW, Lublin (PL); MITURA ANDRZEJ,
Wólka Rozwadowska (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zestaw wirnika z tarczą
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(B1) (11) 239043
(41) 2021 05 31
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/10 (2006.01)
(21) 431851 (22)
2019 11 19
(72) IDKOWIAK EDMUND, Mosina (PL)
(73) Z.P.U IDMAR IDI CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno (PL)
(54) Sposób łączenia zaworu, zwłaszcza obrotowego kulowego
z kołnierzami rur transportu medium
(B1) (11) 239037
(41) 2020 05 04
(51) F23B 40/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
(21) 427519 (22)
2018 10 23
(72) MORAWSKI KONRAD, Częstochowa (PL);
JABŁOŃSKI GRZEGORZ, Poraj (PL)
(73) MORAWSKI KONRAD, Częstochowa (PL);
JABŁOŃSKI GRZEGORZ, Poraj (PL)
(54)	Nadstawka paleniska w kotłach grzewczych z palnikiem retortowym
(B1) (11) 239052
(41) 2020 12 28
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01N 27/83 (2006.01)
G01N 27/87 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01R 33/12 (2006.01)
(21) 430251 (22)
2019 06 16
(72) SALACH JACEK, Warszawa (PL); KACHNIARZ MACIEJ,
Warszawa (PL); JACKIEWICZ DOROTA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sonda magnetyczna do badań nieniszczących obiektów ferromagnetycznych metodą rozproszenia strumienia magnetycznego
(B1) (11) 239051
(41) 2020 09 07
(51) G02F 1/00 (2006.01)
G02F 1/015 (2006.01)
G02F 1/11 (2006.01)
(21) 429047 (22)
2019 02 25
(72)	GRONOWSKA IRENA, Warszawa (PL); STOLA JANINA,
Warszawa (PL); TONDER IRENEUSZ, Warszawa (PL);
ZDUŃSKA ELŻBIETA, Brwinów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie emitujące modulowane optyczne promieniowanie
kierunkowe
(B1) (11) 239030
(41) 2018 10 22
(51) G03B 35/00 (2021.01)
G06T 1/00 (2006.01)
(21) 421281 (22)
2017 04 11
(72) ZIAJA KONRAD, Chmielnik (PL); ZIAJA GABRIEL, Chmielnik (PL)
(73) CINEMATICVR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(54) Sposób obrazowania obiektów do systemów wirtualnej rzeczywistości, zwłaszcza do interaktywnych katalogów produktów
(B1) (11) 239089
(41) 2020 06 01
(51) H01L 21/50 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 427921 (22)
2018 11 27
(72) MOŹDZIERSKI MARCIN, Sokółka (PL)
(73) FLOTYLLA SOKÓLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Panel macierzy ogniw fotowoltaicznych
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(B1) (11) 239053
(41) 2021 05 04
(51) H02J 15/00 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
H02J 1/10 (2006.01)
(21) 431523 (22)
2019 10 21
(72) MILCZAREK ADAM, Warszawa (PL); GŁÓWCZYK MICHAŁ,
Radom (PL); MALINOWSKI MARIUSZ, Radom (PL);
STYŃSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób regulacji napięcia hybrydowego magazynu energii
i hybrydowy magazyn energii
(B1) (11) 239094
(41) 2019 06 17
(51) H02K 16/00 (2006.01)
H02K 17/12 (2006.01)
(21) 423802 (22)
2017 12 08
(72) MENDROCH IRENEUSZ, Skoczów (PL)
(73) CELMA INDUKTA SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn (PL)
(54) Silnik elektryczny
(B1) (11) 239054
(41) 2021 05 04
(51) H02M 1/12 (2006.01)
H02M 7/00 (2006.01)
(21) 431568 (22)
2019 10 23
(72) STECZEK MARCIN, Łódź (PL); SZELĄG ADAM, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ i sposób sterowania falownikiem
(B1) (11) 239055
(41) 2021 04 19
(51) H02P 23/00 (2016.01)
G05B 11/32 (2006.01)
(21) 434134 (22)
2020 05 30
(72) MICHALCZUK MAREK, Pruszków (PL); GRZESIAK LECH,
Warszawa (PL); UFNALSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania układu napędowego, oraz układ napędowy

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu
1

2

A01D 7/00 (2006.01)
A01D 7/06 (2006.01)
A01D 7/02 (2006.01)
A01F 25/20 (2006.01)
A01G 18/20 (2018.01)
A01G 24/22 (2018.01)
A01G 11/00 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/04 (2006.01)
A01N 1/00 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)

239022
239022*
239022*
239092*
239072
239072*
239072*
239079
239092*
239091
239091*
239025
239025*
239025*
239023
239023*
239074

Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A01N 43/38 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 61/00 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 65/32 (2009.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/88 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)

2

239074*
239074*
239074*
239024
239024*
239086
239086*
239073*
239073*
239046*
239067*
239023*
239023*
239074*
239024*
239024*
239086*

* 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

A01P 3/00 (2006.01)
A01P 7/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A23D 9/00 (2006.01)
A23F 5/26 (2006.01)
A23F 3/00 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/00 (2016.01)
A23K 50/90 (2016.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A45C 11/24 (2006.01)
A47C 7/46 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 5/16 (2006.01)
A47J 31/06 (2006.01)
A47J 31/24 (2006.01)
A47J 31/40 (2006.01)
A61B 17/50 (2006.01)
A61C 5/46 (2017.01)
A61C 5/42 (2017.01)
A61C 5/00 (2017.01)
A61D 7/00 (2006.01)
A61F 2/60 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61G 5/08 (2006.01)
A61G 5/12 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 15/18 (2006.01)
A61L 15/44 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)
A62C 31/28 (2006.01)
A62C 13/78 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
A63C 5/02 (2006.01)
A63C 5/00 (2006.01)
B01D 45/18 (2006.01)
B01D 47/00 (2006.01)
B01F 9/00 (2006.01)
B01F 9/02 (2006.01)
B03B 5/68 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21C 23/04 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29C 35/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 64/393 (2017.01)
B29C 65/18 (2006.01)
B31B 50/00 (2017.01)
B31B 50/92 (2017.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B60B 3/16 (2006.01)

239086*
239086*
239073*
239071*
239034
239093*
239079*
239079*
239079*
239092
239056*
239057*
239028
239099*
239027
239027*
239034*
239034*
239093*
239088*
239088
239088*
239088*
239077
239076
239070
239056
239056*
239057
239057*
239099
239099*
239099*
239023*
239023*
239024*
239024*
239023*
239024*
239033
239033*
239060*
239100
239100*
239059*
239059*
239096
239096*
239035
239035*
239100*
239100*
239080*
239059
239080*
239063
239029
239080
239080*
239097
239097*
239036
239040
239039
239039*
239087*
239041

1

2

B60B 27/06 (2006.01) 239041*
B60B 30/08 (2006.01) 239041*
B60B 31/06 (2006.01) 239041*
B60B 37/00 (2006.01) 239041*
B60M 5/00 (2006.01) 239032*
B61K 13/00 (2006.01) 239032
B62B 9/08 (2006.01)
239078
B62B 9/10 (2006.01)
239078*
B62D 65/12 (2006.01) 239041*
B62D 37/02 (2006.01) 239050
B65B 1/44 (2006.01)
239093
B65D 5/52 (2006.01)
239027*
B65D 5/10 (2006.01)
239038
B65D 5/46 (2006.01)
239038*
B65D 75/04 (2006.01) 239031
B65D 75/20 (2006.01) 239031*
B65D 85/58 (2006.01) 239031*
B65D 5/00 (2006.01)
239031*
B65G 31/04 (2006.01) 239092*
B68C 3/00 (2006.01)
239021
B68C 1/16 (2006.01)
239021*
B68C 3/02 (2006.01)
239021*
B82Y 30/00 (2011.01) 239047
B82Y 40/00 (2011.01) 239047*
B82Y 40/00 (2011.01) 239048*
C01B 32/921 (2017.01) 239048
C01B 25/32 (2006.01) 239060*
C01F 7/00 (2006.01)
239048*
C01G 9/02 (2006.01)
239047*
C01G 15/00 (2006.01) 239048*
C02F 1/22 (2006.01)
239081*
C02F 1/22 (2006.01)
239082*
C04B 18/04 (2006.01) 239059*
C04B 7/38 (2006.01)
239059*
C04B 35/10 (2006.01) 239064
C04B 41/88 (2006.01) 239064*
C05D 9/02 (2006.01)
239086*
C07C 59/70 (2006.01) 239073
C07D 295/037 (2006.01) 239073*
C07D 207/44 (2006.01) 239068
C07D 291/06 (2006.01) 239046
C07F 7/28 (2006.01)
239086*
C07F 9/00 (2006.01)
239086*
C07K 7/06 (2006.01)
239045
C07K 7/08 (2006.01)
239045*
C07K 14/315 (2006.01) 239045*
C07K 14/62 (2006.01) 239062
C08G 18/00 (2006.01) 239067
C08G 18/48 (2006.01) 239069
C08G 18/66 (2006.01) 239069*
C08G 18/36 (2006.01) 239069*
C08J 9/08 (2006.01)
239069*
C08K 9/00 (2006.01)
239066*
C08L 75/04 (2006.01) 239067*
C08L 67/04 (2006.01) 239066
C09B 57/00 (2006.01) 239068*
C09D 5/32 (2006.01)
239090
C09D 5/33 (2006.01)
239090*
C09D 133/08 (2006.01) 239090*
C09D 125/04 (2006.01) 239090*
C09J 9/00 (2006.01)
239067*
C10M 125/02 (2006.01) 239075
C12N 1/16 (2006.01)
239071*
C12P 21/06 (2006.01) 239062*
C12P 7/64 (2006.01)
239071
C12Q 1/686 (2018.01) 239065
C12Q 1/6888 (2018.01) 239065*

1

2

1

2

C12R 1/645 (2006.01)
C21D 1/58 (2006.01)
C23C 22/08 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C23F 11/08 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 21/20 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 21/20 (2006.01)
C25D 11/36 (2006.01)
C25D 9/12 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C25D 5/42 (2006.01)
C25D 5/30 (2006.01)
D06M 11/73 (2006.01)
D06M 11/79 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 2/72 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04F 13/25 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04G 21/24 (2006.01)
E04H 15/54 (2006.01)
E21B 43/117 (2006.01)
E21B 43/263 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
F01D 5/12 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/14 (2006.01)

239071*
239042
239083*
239060*
239083
239081
239081*
239081*
239082
239082*
239082*
239060
239060*
239060*
239060*
239060*
239049
239049*
239084
239026
239098*
239098*
239098*
239095
239085
239085*
239098
239098*
239087*
239087
239058
239058*
239044
239044*
239061
239084*
239084*

F16B 13/06 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/10 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01N 27/83 (2006.01)
G01N 27/87 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01R 33/12 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
G02F 1/015 (2006.01)
G02F 1/11 (2006.01)
G03B 35/00 (2021.01)
G05B 11/32 (2006.01)
G06T 1/00 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 21/50 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 1/10 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 17/12 (2006.01)
H02M 7/12 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H02M 7/00 (2006.01)
H02P 23/00 (2016.01)

239084*
239043
239043*
239037
239035*
239037*
239037*
239061*
239045*
239052
239052*
239052*
239052*
239052*
239052*
239051
239051*
239051*
239030
239055*
239030*
239027*
239047*
239089
239089*
239089*
239053
239053*
239053*
239094
239094*
239032*
239053*
239054
239054*
239055

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

239021
239022
239023
239024
239025
239026
239027
239028
239029
239030
239031
239032
239033
239034
239035
239036
239037
239038
239039
239040
239041

B68C 3/00 (2006.01)
A01D 7/00 (2006.01)
A01N 1/00 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A45C 11/24 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
G03B 35/00 (2021.01)
B65D 75/04 (2006.01)
B61K 13/00 (2006.01)
A61L 15/18 (2006.01)
A23F 5/26 (2006.01)
B01D 45/18 (2006.01)
B29C 64/393 (2017.01)
F23B 40/04 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B31B 50/00 (2017.01)
B29C 65/18 (2006.01)
B60B 3/16 (2006.01)

239042
239043
239044
239045
239046
239047
239048
239049
239050
239051
239052
239053
239054
239055
239056
239057
239058
239059
239060
239061
239062

C21D 1/58 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07D 291/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/921 (2017.01)
D06M 11/73 (2006.01)
B62D 37/02 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H02P 23/00 (2016.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
E21B 43/117 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C25D 11/36 (2006.01)
F01D 5/12 (2006.01)
C07K 14/62 (2006.01)

Nr 31/2021
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1

2

1

2

239063
239064
239065
239066
239067
239068
239069
239070
239071
239072
239073
239074
239075
239076
239077
239078
239079
239080
239081

B21C 23/04 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)
C07D 207/44 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
A01G 18/20 (2018.01)
C07C 59/70 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
C10M 125/02 (2006.01)
A61F 2/60 (2006.01)
A61D 7/00 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)

239082
239083
239084
239085
239086
239087
239088
239089
239090
239091
239092
239093
239094
239095
239096
239097
239098
239099
239100

C25D 3/22 (2006.01)
C23F 11/08 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
E04H 15/54 (2006.01)
A61C 5/46 (2017.01)
H01L 21/50 (2006.01)
C09D 5/32 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
B65B 1/44 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
A63C 5/02 (2006.01)
B29C 35/00 (2006.01)
E04F 13/25 (2006.01)
A61G 5/08 (2006.01)
A62C 31/28 (2006.01)
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Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 377091
02/2006
(A1) (21) 415651
14/2017
(A1) (21) 391792
04/2011
(A1) (21) 415857
16/2017
(A1) (21) 399703
01/2014
(A1) (21) 418826
08/2018
(A1) (21) 404934
02/2014
(A1) (21) 422735
06/2019
(A1) (21) 404935
02/2014
(A1) (21) 424438
17/2019
(A1) (21) 407228
24/2014
(A1) (21) 425732
25/2019
(A1) (21) 408619
26/2015
(A1) (21) 426623
04/2020
u)
11/2020
(A1) (21) 410589
20/2015
(A1) (21) 427735
(A1) (21) 429180
16/2019
(A1) (21) 410591
19/2015
(A1) (21) 429718
23/2020
(A1) (21) 411789
21/2016
(A1) (21) 430628
01/2020
(A1) (21) 413248
03/2017
(A1) (21) 431128
16/2020
(A1) (21) 414016
07/2017
(A1) (21) 433726
05/2021
(A1) (21) 415002
12/2017
(A1) (21) 415154
13/2017
u)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 402762
(A1) (21) 402850
(A1) (21) 412799
(A1) (21) 412837
(A1) (21) 413107
(A1) (21) 413111
(A1) (21) 413538
(A1) (21) 413540
(A1) (21) 413975
(A1) (21) 415162
(A1) (21) 416478
(A1) (21) 417687
(A1) (21) 418340
(A1) (21) 418754
(A1) (21) 418829
(A1) (21) 418844
(A1) (21) 419545
(A1) (21) 420038
(A1) (21) 420410
(A1) (21) 421435
(A1) (21) 421713
(A1) (21) 423162
(A1) (21) 424087
(A1) (21) 424131
(A1) (21) 424194
(A1) (21) 424465
(A1) (21) 424466
u)

23/2013
18/2014
01/2017
01/2017
02/2017
02/2017
04/2017
04/2017
07/2017
13/2017
20/2017
11/2017
05/2018
07/2018
08/2018
08/2018
12/2018
16/2017
17/2018
22/2017
25/2018
13/2018
14/2019
14/2019
15/2019
17/2019
17/2019

(A1) (21) 424516
17/2019
(A1) (21) 424525
11/2018
(A1) (21) 424642
18/2019
(A1) (21) 425122
21/2019
(A1) (21) 425494
24/2019
(A1) (21) 425931
06/2019
(A1) (21) 426418
03/2020
(A1) (21) 426472
04/2020
u)
(A1) (21) 426512
04/2020
(A1) (21) 426707
05/2020
(A1) (21) 426708
05/2020
(A1) (21) 426950
06/2020
(A1) (21) 427220
08/2020
(A1) (21) 427617
10/2020
(A1) (21) 427698
11/2020
(A1) (21) 427835
12/2020
(A1) (21) 428329
14/2020
(A1) (21) 428814
17/2020
(A1) (21) 428853
13/2020
(A1) (21) 429023
18/2020
(A1) (21) 429205
20/2020
(A1) (21) 429502
21/2020
(A1) (21) 429992
25/2020
(A1) (21) 430518(62) 416231
24/2019
(A1) (21) 431085
06/2021

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 208009 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical
Company Limited, Osaka, Japonia
(11) 214284 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia
(11) 217713 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 630237800 Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska 630237800
(11) 224978 A. Wykreślono: BAUER FITNESS SPÓŁKA JAWNA, Przeworsk, Polska 650896237 Wpisano: BF PRO FITNESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 650896237
(11) 225534 A. Wykreślono: BAUER FITNESS SPÓŁKA JAWNA, Przeworsk, Polska 650896237 Wpisano: BF PRO FITNESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 650896237
(11) 225605 A. Wykreślono: BAUER FITNESS SPÓŁKA JAWNA, Przeworsk, Polska 650896237 Wpisano: BF PRO FITNESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 650896237
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(11) 232535 A. Wykreślono: SIECZKOWSKI MARCIN,
Gdańsk, Polska; GIBAS ARTUR, Gdynia, Polska Wpisano: DEBN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk,
Polska 367894786
(11) 233694 A. Wykreślono: ŁABNO TOMASZ, Tarnów,
Polska Wpisano: ŁABNO TOMASZ BADUM, Brzozówka, Polska 850260533
(11) 236332 A. Wykreślono: UNIWERSYTET GDAŃSKI,
Gdańsk, Polska 000001330; POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk,
Polska 000001620; GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk,
Polska 000288627; INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska 000325825; MEDVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Poznań, Polska 302234833; PRO SCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 220884773 Wpisano:
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, Polska 000001620; INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska 000325825;
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk, Polska 000288627;
UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, Polska 000001330; PRO SCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 220884773; SKOWRON PIOTR, Gdańsk, Polska;
JANUS ŁUKASZ, Poznań, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 1940465
(54) Nowe zastosowanie przeciwciał anty-IL-1beta
(21) 0271 (22) 2014 02 17
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/09/564/001 do 003 2013 08 26 ILARIS-KANAKINUMAB

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97) 27 01 2021
(T4) (97) 27 01 2021

2021/04	EP 1797697 B1
2021/04	EP 1797697 B1

(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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (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)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

23 12 2020
19 05 2021
30 01 2013
14 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
05 05 2021
21 04 2021
16 06 2021
17 02 2021
14 04 2021
05 05 2021
17 02 2021
21 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
24 03 2021
07 07 2021
07 04 2021
30 12 2020
19 10 2016
03 03 2021
31 03 2021
24 03 2021
06 01 2021
25 11 2015
19 05 2021
30 12 2020
05 05 2021
28 04 2021
26 05 2021
18 11 2020
05 05 2021
19 05 2021
30 12 2020
30 12 2020
06 01 2021
28 04 2021
14 04 2021
21 04 2021
14 07 2021
09 06 2021
30 09 2020
30 09 2020
05 05 2021
05 05 2021
17 02 2021
24 03 2021
14 04 2021
28 04 2021
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2021/26	EP 3630752 B1
2021/09	EP 3631258 B1
2021/15	EP 3634197 B1
2021/18	EP 3635206 B1
2021/18	EP 3638057 B1
2021/17	EP 3638589 B1
2021/18	EP 3642047 B1
2021/16	EP 3642122 B1
2021/18	EP 3644802 B1
2021/17	EP 3646881 B1
2021/15	EP 3649189 B1
2021/18	EP 3649300 B1
2021/10	EP 3653521 B1
2021/15	EP 3654131 B1
2021/15	EP 3654132 B1
2021/24	EP 3656014 B1
2021/24	EP 3657114 B1
2021/28	EP 3658371 B1
2021/15	EP 3658803 B1
2021/21	EP 3658862 B1
2021/15	EP 3661809 B1
2021/18	EP 3662761 B1
2021/25	EP 3665092 B1
2021/16	EP 3667804 B1
2021/23	EP 3669703 B1
2021/16	EP 3670783 B1
2021/15	EP 3672800 B1
2021/19	EP 3678946 B1
2021/20	EP 3678947 B1
2021/14	EP 3690292 B1
2021/11	EP 3691071 B1
2021/21	EP 3699910 B1
2021/18	EP 3702296 B1
2021/19	EP 3706121 B1
2021/18	EP 3706694 B1
2021/26	EP 3708537 B1
2021/16	EP 3711320 B1
2021/17	EP 3728722 B1
2021/23	EP 3745637 B1
2021/24	EP 3754255 B1
2021/21	EP 3771605 B1
2021/20	EP 3771761 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)

1816101
1821370
1828392
1833317
1843726
1948105
2158926
2180985
2209757
2221116
2222181
2222314
2222384
2222574
2222803

2019 10 17
2020 01 30
2019 12 13
2019 06 21
2020 01 19
2019 10 31
2019 08 24
2019 08 21
2019 11 07
2020 01 08
2019 10 30
2019 11 18
2019 12 04
2019 12 18
2019 12 11

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

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

2222981
2223175
2223768
2259903
2261376
2261424
2262467
2262544
2263006
2263196
2263677
2263751
2264051
2265249
2265404
2265679
2265700
2266714
2266930
2267007
2267171
2267214
2267516
2267977
2268193
2268410
2268425
2268612
2268623
2269063
2269271
2269579
2269960
2270459
2270460
2270821
2270825
2270914
2271318
2271455
2271849
2271935
2272643
2272695
2272797
2272931
2272993
2273037
2273669
2274212
2274295
2274373
2274472
2274487
2274583
2275414
2276443
2276587
2276671
2276767
2276813
2276946
2277432
2277433
2277511
2278069
2279046

17
2019 11 14
2019 12 10
2020 01 07
2019 03 11
2019 11 03
2019 05 11
2020 02 05
2019 03 10
2020 02 05
2019 04 15
2019 05 18
2019 10 10
2019 06 11
2019 04 15
2019 04 06
2019 03 30
2019 04 07
2019 09 14
2019 09 17
2019 06 11
2019 09 18
2019 06 22
2019 12 17
2019 10 12
2019 03 27
2019 04 14
2019 02 05
2019 03 23
2019 03 17
2019 04 17
2019 03 13
2019 04 19
2019 08 03
2019 09 21
2019 09 21
2019 07 08
2019 10 04
2019 06 09
2019 04 09
2019 12 16
2019 07 15
2019 04 09
2019 06 24
2019 07 08
2019 06 04
2019 11 09
2019 05 19
2019 05 31
2019 05 20
2019 03 06
2019 05 04
2019 04 28
2019 03 31
2019 05 15
2019 03 19
2019 04 27
2019 09 11
2019 04 08
2019 03 18
2019 03 30
2019 05 11
2019 05 05
2019 06 17
2019 06 17
2019 07 21
2019 03 26
2019 05 06

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

18
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021
2279048
2279062
2279063
2279065
2279175
2279178
2279682
2279772
2279781
2280116
2280460
2281022
2281023
2281081
2281090
2281116
2281169
2281576
2281644
2283113
2283114
2283456
2283731
2283934
2284102
2285225
2285229
2285338
2285416
2285451
2285507
2285745
2286216
2286485
2286562
2286708
2287416
2288324
2288405
2288530
2288548
2288549
2288567
2288800
2288853
2289296
2290217
2291313
2291329
2291434
2291566
2291655
2292859
2292860
2292861
2292865
2293685
2294024
2294170
2294345
2294953
2295056
2295614
2295669
2296463
2296467
2296520

2019 03 21
2019 04 30
2019 03 19
2019 04 01
2019 04 24
2019 04 15
2019 06 26
2019 05 22
2019 09 20
2019 07 19
2019 07 27
2019 09 23
2019 12 07
2019 07 31
2019 05 06
2019 04 09
2019 05 26
2019 07 29
2019 08 06
2019 04 22
2019 04 22
2019 05 19
2019 07 06
2019 03 30
2019 08 10
2019 04 21
2019 06 02
2020 02 06
2019 05 12
2019 05 27
2019 05 28
2019 06 01
2019 06 10
2019 04 16
2019 06 13
2019 11 12
2019 06 11
2019 05 01
2019 05 11
2019 06 04
2019 04 14
2019 04 14
2019 05 05
2019 06 15
2019 04 11
2019 07 23
2019 03 17
2019 05 27
2019 05 26
2019 06 04
2019 06 04
2019 03 31
2019 06 11
2019 06 11
2019 06 11
2019 06 11
2019 05 15
2019 06 08
2019 04 27
2019 06 02
2019 12 23
2019 03 14
2019 09 18
2019 06 11
2019 04 01
2019 05 29
2019 07 14

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

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

2296847
2297057
2297107
2297304
2297394
2297402
2297482
2298097
2298133
2298419

2019 04 30
2019 05 25
2019 06 02
2019 05 07
2019 05 12
2019 06 24
2019 05 29
2019 06 09
2019 09 03
2019 09 17

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1584513 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 1584513 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 1584513 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 1752353 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1752353 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1752353 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1752353 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1752353 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
(11) 1752353 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy
(11) 1785329 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1785329 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1785329 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
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(11) 1785329 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy

(11) 1928691 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy

(11) 1785329 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy

(11) 1928691 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy

(11) 1785329 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy

(11) 1928691 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 1768871 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 1768871 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 1768871 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 1884434 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1884434 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1884434 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1884434 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1884434 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy

(11) 1885399 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki; Genentech, Inc., South San Francisco,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki; Genentech, Inc., South San Francisco, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 1900590 A. Wykreślono: Voith Turbo Lokomotivtechnik
GmbH & Co.KG, Kiel, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1900590 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy
(11) 1900590 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy
(11) 2018795 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2099823 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2147576 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2170232 A. Wykreślono: Ellex R&D Pty Ltd, Adelaide,
Australia Wpisano: NOVA EYE R&D PTY LTD, Adelaide, Australia

(11) 1884434 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy

(11) 2170232 A. Wykreślono: NOVA EYE R&D PTY LTD, Adelaide, Australia Wpisano: ALPHARET PTY LTD, Adelaide, Australia

(11) 1857342 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH & Co. KG, Salzgitter-Watenstedt, Niemcy Wpisano: Voith
Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy

(11) 2236238 A. Wykreślono: Europoles Sp. z.o.o., Warszawa,
Polska Wpisano: TECPOLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kręgola, Polska 384147961

(11) 1857342 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg Verwaltungs GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo Antriebstechnik Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy
(11) 1857342 A. Wykreślono: Voith Turbo Antriebstechnik
Beteiligungen GmbH, Heidenheim an der Brenz, Niemcy Wpisano:
Voith Turbo Scharfenberg GmbH, Salzgitter, Niemcy
(11) 1857342 A. Wykreślono: Voith Turbo Scharfenberg
GmbH, Salzgitter, Niemcy Wpisano: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy
(11) 1857342 A. Wykreślono: Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim, Niemcy Wpisano: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim,
Niemcy

(11) 2221210 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 2221210 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2221210 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2437627 A. Wykreślono: Alpinestars Research SRL, Coste di Maser, Włochy Wpisano: Alpinestars Research S.p.A., Maser
(Frazione: Coste), Włochy

(11) 1857342 A. Wykreślono: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim, Niemcy Wpisano: Voith Patent GmbH, Heidenheim, Niemcy

(11) 2392194 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia

(11) 1901939 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy

(11) 2391391 A. Wykreślono: PeroxyChem LLC, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Evonik Operations
GmbH, Essen, Niemcy

(11) 1901939 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy

(11) 2519348 A. Wykreślono: Foundation for Research and
Technology - Hellas / FORTH, Heraklion, Grecja Wpisano: PHOTO
CATALYTIC-NANO MATERIALS PRIVATE COMPANY, Heraklion, Grecja

(11) 1901939 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2460684 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
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(11) 2460684 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2460684 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2542576 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2614061 A. Wykreślono: UCB Biopharma SPRL, Brussels,
Belgia Wpisano: UCB Biopharma SRL, Bruksela, Belgia
(11) 2596538 A. Wykreślono: Optodot Corporation, Devens,
Stany Zjednoczone Ameryki; Sihl GmbH, Düren, Niemcy Wpisano:
Optodot Corporation, Devens, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2740000 A. Wykreślono: Prysmian Telecom Cables and
Systems UK Limited, Eastleigh, Wielka Brytania; Draka Comteq
France SAS, Paron, Francja Wpisano: Prysmian Cables & Systems
Limited, Eastleigh, Wielka Brytania; Draka Comteq France SAS, Paron, Francja
(11) 2608796 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2621526 A. Wykreślono: Agensys, Inc., Santa Monica,
Stany Zjednoczone Ameryki; Seattle Genetics, Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany Zjednoczone Ameryki; Agensys, Inc., Santa Monica, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2648752 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2489364 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2527226 A. Wykreślono: Siemens Mobility Limited,
Frimley, Wielka Brytania Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania
(11) 2670929 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 2665496 A. Wykreślono: PeroxyChem LLC, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Evonik Operations
GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2719258 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2740324 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2748681 A. Wykreślono: Two Trees Photonics Ltd,
Knowlhill, Wielka Brytania Wpisano: Dualitas Ltd, Knowlhill, Wielka
Brytania
(11) 2764351 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2664597 A. Wykreślono: quick-mix Gruppe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy Wpisano: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG,
Osnabrück, Niemcy
(11) 2823714 A. Wykreślono: Shanghai Genon Biological
Product Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: Shanghai Transgenic
Research Center, Shanghai, Chiny
(11) 2870314 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania

(11) 2825212 A. Wykreślono: PeroxyChem LLC, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Evonik Operations
GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2887959 A. Wykreślono: Agensys, Inc., Santa Monica,
Stany Zjednoczone Ameryki; Seattle Genetics, Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany Zjednoczone Ameryki; Agensys, Inc., Santa Monica, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2727918 A. Wykreślono: Array Biopharma Inc., Boulder,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Array BioPharma Inc., Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2745866 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 2842575 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2939555 A. Wykreślono: Alpinestars Research SRL, Coste di Maser, Włochy Wpisano: Alpinestars Research S.p.A., Maser
(Frazione: Coste), Włochy
(11) 3110481 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 3175507 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3180060 A. Wykreślono: BATMark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3186464 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 3212388 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3212388 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3185512 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3232633 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3078743 A. Wykreślono: Portola Pharmaceuticals, Inc.,
South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alexion Pharmaceuticals, Inc., Boston, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3156420 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 3265754 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 3285597 A. Wykreślono: Interquim, S.A., Sant Cugat del
Vallés, Hiszpania Wpisano: HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U., Barcelona, Hiszpania
(11) 3294373 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 3280472 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 3469182 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 3496547 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
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(11) 3496549 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3496550 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3509010 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3376653 A. Wykreślono: R2 Semiconductor Inc., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: R2 Semiconductor Inc.,
Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3564731 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3557308 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3591510 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3549082 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3523919 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany

OGŁOSZENIA

PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 238370
(22) 2017 01 13 20/2021
(-) 2021 07 28(54)
Sposób zmniejszania ryzyka powstania urazów podczas upadku
człowieka lub ich skutków
(73) INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin;
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 238411
(22) 2018 09 07 21/2021
(-)
2021 07 06
(54) Urządzenie do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(-)

21/2021

(-)

(B1) (11) 238457 (22) 2018 06 29 21/2021
(-)
(54) Zespół urządzeń do zakwaszania gnojowicy
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

2021 02 26

2021 05 26

(B1) (11) 238458 (22) 2017 08 07 21/2021 (10%) 2021 06 14
(54) Sposób epoksydacji oleju rzepakowego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238459 (22) 2019 07 05 21/2021
(10%) 2021 06 09
(54) Sposób utleniania α-pinenu na katalizatorze TS-1
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238460 (22) 2019 07 05 21/2021
(10%) 2021 06 09
(54) Sposób utleniania α-pinenu na katalizatorze TS-1
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238461 (22) 2019 08 14 21/2021
(-)
2021 06 02
(54) Urządzenie do pozyskiwania reprezentatywnych pod względem rozkładu granulometrycznego podpróbek materiałów ziarnistych rozproszonych w fazie ciekłej
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)

(B1) (11) 238455 (22) 2017 12 11 21/2021
(54) Statyw do mocowania elektrod
(73) NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin

(B1) (11) 238456 (22) 2019 11 27
(54) Znicz ekologiczny z pokrywą
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

21

2021 07 07

(B1) (11) 238462 (22) 2019 03 07 21/2021
(-)
2021 06 10
(54) Sposób określania przebiegu redystrybucji wody pomiędzy
składnikami ciasta pszennego podczas miesienia
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) (11) 238531
(22) 2018 11 13 23/2021
(-)
2021 08 10
(54) Uchwyt stopniowany do ściskania, zwłaszcza zębów
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 238532
(22) 2017 03 29 23/2021
(-)
2021 06 11
(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238533
(22) 2018 09 10 23/2021
(-)
2021 06 11
(54) Sposób wytwarzania 3’,4’-dihydroksy-6-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 238534
(22) 2018 09 10 23/2021
(-)
2021 06 11
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238535
(22) 2017 12 12 23/2021 (10%) 2021 06 23
(54) Narzędzie skrawające obrotowe
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238536
(22) 2015 09 28 23/2021
(-)
2021 07 16
(54) Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 238750
(22) 2019 11 12 26/2021 (10%) 2021 07 15
(54) Sposób izomeryzacji karwonu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238784 (22) 2018 01 05 27/2021
(-)
2021 09 02
(54) 6-(tert-butylo)-3-dodecylo-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,3]oksazyna i sposób otrzymywania 6-(tert-butylo)-3-dodecylo-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,3]oksazyny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238785
(22) 2018 09 10 27/2021
(-)
2021 09 02
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-6-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238786 (22) 2019 01 31 27/2021
(-)
2021 09 02
(54) 4’-Hydroksy-2’,5’-dimetoksyflawon i sposób wytwarzania
4’-hydroksy-2’,5’- dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238787
(22) 2019 01 31 27/2021
(-)
2021 09 02
(54) 5’-Hydroksy-2’-metoksyflawon i sposób wytwarzania 5’-hydroksy-2’-metoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238788 (22) 2019 01 31 27/2021
(-)
2021 09 06
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238789
(22) 2019 01 31 27/2021
(-)
2021 09 06
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 238790 (22) 2018 11 13 27/2021 (10%) 2021 08 09
(54) Sposób wytwarzania chlorowodorku estru alkilowego aminokwasu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238791
(22) 2019 01 21 27/2021 (10%) 2021 08 30
(54) Sposób wytwarzania transferowej taśmy samoprzylepnej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238844 (22) 2018 11 13 28/2021
(-)
2021 09 13
(54) Uchwyt do ściskania, zwłaszcza zębów
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
(B1) (11) 238961
(22) 2020 08 12 30/2021
(54) Przyłbica ze sterowanym nadmuchem
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2021 09 29

(B1) (11) 238962 (22) 2018 09 14 30/2021
(10%) 2021 09 13
(54) Plaster do zastosowania jako opatrunek medyczny i sposób
otrzymywania plastrów do zastosowania jako opatrunki medyczne
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238963 (22) 2019 02 18 30/2021
(10%) 2021 08 23
(54) Sposób otrzymywania przestrzennych struktur disiarczku molibdenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238964 (22) 2019 01 31 30/2021
(-)
2021 09 06
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238965 (22) 2017 06 22 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) Sposób otrzymywania 2-lizofosfatydylocholiny zawierającej
ibuprofen w pozycji sn-1
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238966 (22) 2017 06 22 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) Sposób otrzymywania 1,2-di-[2’-(4’’-izobutylofenylo)]propanoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238967 (22) 2017 06 22 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) Sposób otrzymywania fosfatydylocholiny zawierającej ibupro-
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fen w pozycji sn-2 oraz resztę kwasu tłuszczowego w pozycji sn-1
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238968 (22) 2018 09 10 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) 2’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-ol i sposób
wytwarzania 2’-O-β- D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-olu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238969 (22) 2018 09 10 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) 3’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-ol i sposób
wytwarzania 3’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-olu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238970
(22) 2019 08 14 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) Sposób wytwarzania (+)-izomeru-(3R)-3-n-butyloftalidu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238971
(22) 2019 09 16 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) 6-Chloro-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawon
i sposób wytwarzania 6-chloro-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238972
(22) 2019 09 16 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) 6,8-Dichloro-4’- O-β-D-(4”- O-metyloglukopiranozylo)-flawon
i sposób wytwarzania 6,8-dichloro-4’- O-β-D-(4”- O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238973
(22) 2019 09 18 30/2021
(-)
2021 09 16
(54) Sposób wytwarzania 12β-hydroksyoksandrolonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 238974
(22) 2019 12 14 30/2021
(-)
2021 09 14
(54) Sposób spajania warstw tworzywa w drukarce 3D
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 238975
(22) 2018 08 01 30/2021
(10%) 2021 09 20
(54) Faza typu substytucyjnego roztworu stałego o ograniczonej
rozpuszczalności składników w poczwórnym układzie tlenków
metali oraz sposoby wytwarzania fazy typu substytucyjnego roztworu stałego o ograniczonej rozpuszczalności składników w poczwórnym układzie tlenków metali
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 238976
(22) 2018 11 26 30/2021
(10%) 2021 09 20
(54) Pochodna 3-arylochromen-2-onu oraz sposób wytwarzania
pochodnej 3-arylochromen-2-onu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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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 72 206 do nr 72 225)

(Y1) (11) 72214
(41) 2018 02 26
(51) A01B 33/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 35/16 (2006.01)
A01B 35/18 (2006.01)
(21) 125491
(22) 2016 08 16
(72) TYLAK HENRYK, Olesno (PL)
(73) TYLAK HENRYK, Olesno (PL)
(54)	Głowica do pielęgnacji gleby
(Y1) (11) 72208
(41) 2019 09 23
(51) A47B 96/02 (2006.01)
(21) 128102
(22) 2019 03 11
(30) 2018 02489
2018 03 12
UA
(72)	NAZARCHUK MAKSYM VOLODYMYROVYTCH, Borkin (UA)
(73) MODERN-EXPO-WSPÓLNE UKRAIŃSKO-POLSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO W FORMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strumivka (UA)
(54) Półka do regału
(Y1) (11) 72206
(41) 2020 12 28
(51) A47K 3/40 (2006.01)
A47K 4/00 (2006.01)
(21) 128358
(22) 2019 06 24

(72) SCHAEDLER STEFAN, Bielsko (PL); SCHAEDLER HENRYK,
Dzięcielin (PL)
(73) SCHEDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Międzychód-Bielsko (PL)
(54) Brodzik prysznicowy
(Y1) (11) 72207
(41) 2018 06 18
(51) A47L 13/20 (2006.01)
A47L 13/16 (2006.01)
(21) 125823
(22) 2016 12 08
(72) PERLIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PERLIŃSKA OLGA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
C.E.G., Warszawa (PL)
(54) Myjka mopa
(Y1) (11) 72216
(41) 2019 06 03
(51) B01D 27/06 (2006.01)
B01D 29/21 (2006.01)
(21) 126820
(22) 2017 11 27
(72) TWOREK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) BBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Wymienny wkład filtracyjny
(Y1) (11) 72219
(41) 2021 06 14
(51) B24B 41/04 (2006.01)
B24B 47/10 (2006.01)
(21) 129804
(22) 2021 02 06
(72) ZAKRZEWSKI JERZY, Kowary (PL); CISZEK SŁAWOMIR, Kowary (PL)
(73) LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI, SPÓŁKA
JAWNA, Kowary (PL)
(54) Wrzeciono szlifierskie z układem pełzania
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(Y1) (11) 72222
(41) 2021 04 06
(51) B61D 7/02 (2006.01)
B61D 7/06 (2006.01)
E01B 27/02 (2006.01)
B61D 7/32 (2006.01)
(21) 129615
(22) 2020 11 19
(72) KOCZERSKI IRENEUSZ, Oleśnica (PL);
KOBIERECKI ZBIGNIEW, Oleśnica (PL); MILOCH ALICJA, Gdańsk (PL);
SARZYŃSKI PIOTR, Oleśnica (PL)
(73)	ALTRANS KOCZERSKI I., KOBIERECKI Z., MILOCH A.,
SARZYŃSKI P. SPÓŁKA JAWNA, Oleśnica (PL)
(54) Wagon samowyładowczy
(Y1) (11) 72211
(41) 2017 07 17
(51) B61D 29/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
G05D 25/02 (2006.01)
(62) 415718
(21) 128300
(22) 2016 01 05
(72) CHOJNACKI DAWID, Warszawa (PL); SIEBIESIUK ŁUKASZ,
Warszawa (PL)
(73) INTECO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Multiprojektor do pojazdów szynowych
(Y1) (11) 72209
(41) 2020 12 14
(51) B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(21) 128341
(22) 2019 06 13
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 72210
(41) 2021 06 14
(51) B65D 5/4805 (2006.01)
B65D 5/483 (2006.01)
B65D 5/487 (2006.01)
(21) 128772
(22) 2019 12 05
(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Wykrój opakowania do transportu towarów
(Y1) (11) 72218
(41) 2020 12 28
(51) B65D 19/12 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B65D 25/06 (2006.01)
(21) 128741
(22) 2019 11 19
(30) 2019-36343U
2019 06 25
CZ
(72) KNOB JOSEF, Znojmo (CZ); HERENYI ANDREJ, Znojmo (CZ)
(73) PPO GROUP CZ, s.r.o., Znojmo (CZ)
(54) Składane opakowanie transportowe wielopoziomowe
(Y1) (11) 72221
(41) 2021 04 06
(51) E01B 27/02 (2006.01)
B61D 7/02 (2006.01)
(21) 129616
(22) 2020 11 19
(72) SARZYŃSKI PIOTR, Oleśnica (PL); MILOCH ALICJA, Gdańsk (PL);
KOBIERECKI ZBIGNIEW, Oleśnica (PL); KOCZERSKI IRENEUSZ,
Oleśnica (PL)
(73)	ALTRANS KOCZERSKI I., KOBIERECKI Z., MILOCH A.,
SARZYŃSKI P. SPÓŁKA JAWNA, Oleśnica (PL)
(54) Wspornik skrzyni dozatora
(Y1) (11) 72223
(41) 2021 04 06
(51) E01B 27/02 (2006.01)
B61D 7/00 (2006.01)
(21) 129617
(22) 2020 11 19
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(72) SARZYŃSKI PIOTR, Oleśnica (PL); MILOCH ALICJA, Gdańsk (PL);
KOBIERECKI ZBIGNIEW, Oleśnica (PL); KOCZERSKI IRENEUSZ,
Oleśnica (PL)
(73)	ALTRANS KOCZERSKI I., KOBIERECKI Z., MILOCH A.,
SARZYŃSKI P. SPÓŁKA JAWNA, Oleśnica (PL)
(54) Pług rozgarniający
(Y1) (11) 72213
(41) 2019 01 28
(51) E05D 13/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 126488
(22) 2017 07 18
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sprężynowy wózek jezdny
(Y1) (11) 72212
(41) 2019 05 06
(51) E05F 5/02 (2006.01)
(21) 126754
(22) 2017 11 03
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przesuwny stoper amortyzujący
(Y1) (11) 72215
(41) 2019 02 25
(51) F16B 13/00 (2006.01)
E04B 2/82 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 126538
(22) 2017 08 21
(72)	HEESE MAGDA, Łódź (PL)
(73) IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54)	Hak z uchwytem do montowania segmentów ścian
(Y1) (11) 72225
(41) 2020 04 20
(51) F16L 3/04 (2006.01)
F24D 19/02 (2006.01)
(21) 127716
(22) 2018 10 11
(72) JAWORSKI MICHAŁ, Wołów (PL)
(73) KOTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wołów (PL)
(54) Klips do montażu rur ogrzewania podłogowego
(Y1) (11) 72220
(41) 2021 07 05
(51) F24D 3/16 (2006.01)
(62) 127705
(21) 129478
(22) 2018 10 08
(72) ŚLANDA TOMASZ, Przeworsk (PL); ŚLANDA ADAM,
Przeworsk (PL); KOSIŃSKI MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(73) TIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk (PL)
(54) Panel sufitowy
(Y1) (11) 72217
(41) 2021 06 28
(51) H02K 5/136 (2006.01)
H05K 5/06 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
(21) 128797
(22) 2019 12 19
(72) BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL);
JENDROSKA DAWID, Świerklany (PL); CHROBOK ŁUKASZ,
Jankowice (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54)	Alternator w wykonaniu przeciwwybuchowym

26

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021

(Y1) (11) 72224
(41) 2020 02 10
(51) H02K 21/22 (2006.01)
H02K 9/04 (2006.01)
(62) 426622
(21) 129775
(22) 2018 08 09
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); SKŁODOWSKI PIOTR,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Silnik prądu stałego z obrotowym korpusem

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 126898
(U1) (21) 127115
(U1) (21) 127132

14/2019
20/2019
20/2019

(U1) (21) 128392
(U1) (21) 128437
(U1) (21) 128476

01/2021
02/2021
04/2021

Nr 31/2021
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa

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

25-02
(11) 27431
(22) 2021 05 13
MILEWSKA MONIKA GIT, Zabrze (PL)
RYBARCZYK WOJCIECH
Drzwi wewnętrzne

(21) 29743

(od nr 27 429 do nr 27 443)

(51) 11-01
(11) 27429
(22) 2021 08 25
(73) BUDRYN IZABELLA, Warszawa (PL)
(72) BUDRYN IZABELLA
(54)	Naszyjnik
(55)

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

(21) 30055

02-07
(11) 27430
(22) 2021 06 17
(21) 29843
PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA, Radzyń Podlaski (PL)
PYRZYK WIKTOR
Pasek do mankietu

(51) 32-00
(11) 27432
(22) 2021 05 28
(21) 29776
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CHARCZUK MAGDALENA, SZPYRUK MAGDALENA,
GUDAJCZYK ADAM
(54) Wystrój lokalu
(55)

(51) 11-03
(11) 27433
(22) 2021 06 01
(21) 29792
(73) FUNDACJA CZŁOWIEK SUKCESU, Częstochowa (PL)
(72) JURKOWSKI RYSZARD
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(54) Medal
(55)

(51) 32-00
(11) 27434
(22) 2021 06 01
(21) 29793
(73) FUNDACJA CZŁOWIEK SUKCESU, Częstochowa (PL)
(72) JURKOWSKI RYSZARD
(54)	Herb
(55)

(51) 19-08
(11) 27435
(22) 2021 06 09
(73) DUDEK DOROTA, Częstochowa (PL)
(72) DUDEK DOROTA
(54)	Etykieta
(55)

23-01
(11) 27437
(22) 2021 06 21
ROJEK ADAM, Łódź (PL)
ROJEK ADAM
Rozdzielacz deszczówki do rury spustowej

(21) 29855

(51) 03-01
(11) 27438
(22) 2021 07 01
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	HORIELOVA MARYNA
(54)	Etui na telefon
(55)

(21) 29896

(51) 26-05
(11) 27439
(22) 2021 07 01
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	HORIELOVA MARYNA
(54) Klosz na lampy
(55)

(21) 29897

(51) 06-04
(11) 27440
(22) 2021 07 01
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	HORIELOVA MARYNA

(21) 29898

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

(21) 29830

(51) 12-06
(11) 27436
(22) 2021 03 22
(21) 29568
(73) POLSKIE STOWARZYSZENIE FLISAKÓW PIENIŃSKICH,
Sromowce Wyżne (PL)
(72) KOZUB JÓZEF
(54)	Łódź flisacka
(55)
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(51) 06-03
(11) 27443
(22) 2021 07 01
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	HORIELOVA MARYNA
(54) Stolik kawowy
(55)

(54) Półka na książki
(55)

(51) 06-03
(11) 27441
(22) 2021 07 01
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	HORIELOVA MARYNA
(54) Stół
(55)

29
(21) 29901

(21) 29899

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 17914
(11) 23502
(11) 24369
(11) 26218

Prawo unieważniono w całości
Prawo unieważniono w całości
Prawo unieważniono w całości
Prawo unieważniono w całości

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.

(51) 06-03
(11) 27442
(22) 2021 07 01
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(72)	HORIELOVA MARYNA
(54) Stolik kawowy
(55)

(21) 29900

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 00435 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia Wpisano:
Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 18685 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 20410 A. Wykreślono:RZEPKA MAREK ZAKŁAD PRODUKCYJNO –HANDLOWY POLMARK MAREK RZEPKA,Wola Rzędzińska,
Polska 850042084 Wpisano:Z.P.H. ”POLMARK” MAREK RZEPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Rzędzińsk, Polska 369640185
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(11) 20410 A. Wykreślono: Z.P.H. ”POLMARK” MAREK RZEPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Rzędzińska, Polska 369640185 Wpisano: POLMARK SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Rzędzińska, Polska 369640185
(11) 21896 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 21897 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517
(11) 22830 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 22954 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517
(11) 23033 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23109 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23424 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23620 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23621 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23622 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23623 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23625 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517

(11) 23665 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23697 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23698 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23699 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23700 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23798 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23799 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23800 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23801 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23903 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23904 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23905 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517
(11) 23906 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(11) 23907 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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OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów ochronnych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(11) 27170
Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na błędną treść opisu.

32

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021

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 344 011 do nr 344 335)

(111) 344011
(220) 2021 02 02
(210) 524068
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND
(540)

(111) 344012
(220) 2021 02 02
(210) 524069
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Fizykoterapia, Szpitale.
(111) 344013
(220) 2021 02 02
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) KALINOWSKI ADAM MELMAK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) melmak
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Fizykoterapia, Szpitale.

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 01.05.25, 01.13.05, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12

(210) 524074
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(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promocji, Usługi agencji marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Analiza trendów marketingowych,
Marketing internetowy, Pomoc w zakresie marketingu, Doradztwo
w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
Usługi reklamowe i marketingowe online, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych,
Optymalizacja stron internetowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych,
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie reklam, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie tworzenia marki’(reklama i promocja), Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie pozycjonowania
marki, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Reklama zewnętrzna, Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi w zakresie tworzenia marki,
Usługi w zakresie oceny marki, Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, 41 Organizowanie konkursów, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 42 Usługi w zakresie projektowania marki, Projektowanie
graficzne, Projektowanie druków, Projektowanie opakowań, Projektowanie produktów, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie ozdobnego opracowania
graficznego, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych, Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich,
Usługi graficzne, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, Projektowanie znaków, Opracowywanie produktów dla
osób trzecich, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie
i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm.

(111) 344014
(220) 2021 02 02
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	GOLONKO PIOTR, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GP-bud
(540)

(210) 524076

(591) biały, czarny, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 24.17.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 37 Usługi budowlane.
(111) 344015
(220) 2021 02 03
(210) 524085
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732)	HOME AIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOGBOX
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(540)

(591) szary, biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 11 Filtry powietrza, Urządzenia do oczyszczania powietrza, Urządzenia do dezodoryzacji powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
takich towarów jak: filtry powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza.
(111) 344016
(220) 2021 02 03
(210) 524098
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 01.15.03, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.13, 29.01.12
(510), (511) 8 Ręcznie sterowane wielofunkcyjne narzędzia i przyrządy do prac pod napięciem oraz części do nich, Hybrydowe narzędzia
ręczne.
(111) 344017
(220) 2021 02 03
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dove MEN +CARE-for all-MANKINDNESS
(540)

(210) 524099

(591) biały, czarny, ciemnoszary, jasnoszary, niebieski
(531) 03.07.11, 03.07.24, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Kosmetyki, Wody kolońskie, Wody toaletowe, Preparaty do depilacji, Szampony,
Odżywki, Balsamy do włosów, Kremowe mydło do ciała, Krem do mycia rąk, Preparaty do kąpieli, nie do celów leczniczych, Płyn do kąpieli,
Żele pod prysznic, Środki do mycia ciała, Olejki pod prysznic, Płyny
po goleniu, Preparaty do golenia, Płyny nawilżające, Perfumy, Dezodoranty dla ludzi, Antyperspiranty [kosmetyki toaletowe], Krem
do rąk, Balsamy kosmetyczne, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
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do pielęgnacji skóry (spray), Toniki, Kremy oczyszczające (kosmetyki),
Mleczka oczyszczające do celów toaletowych, Preparaty do opalania,
Chusteczki wstępnie nasączone do oczyszczania skóry, Chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Balsamy do włosów, Odżywki w płynie, Brylantyna, Preparaty zmiękczające włosy, Szampony w proszku, Preparaty toaletowe.

(111) 344018
(220) 2021 02 03
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) INFO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFO-EKSPERT Rok założenia 1992
(540)

(210) 524100

(591) niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Książki, katalogi, czasopisma, 35 Udostępnienie baz danych informatycznych oraz wyceny
handlowe, 42 Badania techniczne, opinie i ekspertyzy motoryzacyjne, Udostępnianie oprogramowania komputerowego.
(111) 344019
(220) 2021 02 03
(210) 524102
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hubix SAFETY IN POWER
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 8 Ręcznie sterowane wielofunkcyjne narzędzia i przyrządy do prac pod napięciem oraz części do nich, 9 Hełmy ochronne
i zabezpieczające, elektrycznie izolowane.
(111) 344020
(220) 2021 02 04
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SIMPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simple invest
(540)

(210) 524112

(591) czarny, niebieski
(531) 26.01.03, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia
mobilne, umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu
do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych

lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, 42 Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne
monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu
wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w internecie, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma
jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie
danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej.

(111) 344021
(220) 2021 02 04
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SIMPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE INVEST
(540)

(210) 524114

(591) szary, niebieski
(531) 24.15.01, 24.15.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia
mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do wi-
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tryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu
do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, 42 Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne
monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu
wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w internecie, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma
jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie
danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej.

(111) 344022
(220) 2021 02 04
(210) 524118
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732)	HEBDA KLAUDYNA NATURE, Łopoń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lekki Oddech Hebda
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Aromaty-olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Esencje eteryczne,
Naturalne olejki eteryczne, Olejki do aromaterapii do użytku kosmetycznego, Olejki eteryczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, Produkty perfumeryjne, esencjonalne olejki, Roślinne olejki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Olejki eteryczne
na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów
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zapachowych, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Esencje i olejki eteryczne, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne
do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Preparaty
aromaterapeutyczne, Preparaty do kąpieli, Aromatyczne olejki do kąpieli, Aromaty-olejki aromatyczne, Preparaty zapachowe, Kosmetyki,
Kosmetyki w formie olejków, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Mydła i żele, Mydło perfumowane, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła kosmetyczne, Mydła, Sole do kąpieli, Sole zapachowe
do kąpieli, Olejek do kąpieli, Żel do kąpieli, Olejki i płyny do masażu,
Płyny do kąpieli w pianie, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty do kąpieli w pianie, Olejki do masażu ciała, Preparaty
do kąpieli i pod prysznic, Żele do ciała, Kremy do aromaterapii, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty perfumeryjne, Produkty perfumeryjne, Substancje aromatyczne do zapachów, Substancje
zapachowe do użytku osobistego, Zapachy, Zapachy do ciała, Preparaty toaletowe, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki zapachowe
do celów domowych, Zapachowe woski, Zapachowe płyny i kremy
do pielęgnacji ciała, Maści nielecznicze, Olejki do kąpieli nielecznicze,
Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Woski
do masażu, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, 4 Zapachowe
świece aromaterapeutyczne, Świece zapachowe, Świeczki do podgrzewaczy, 5 Suplementy diety, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę,
Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Mieszanki na kaszel, Maści
lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, Odświeżacze
powietrza, Sole mineralne do kąpieli, Sole mineralne do celów medycznych, Olejki lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych,
Preparaty do kąpieli, lecznicze, Produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób dróg oddechowych, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, Spraye
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Wziewne preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, Środki udrożniające górne drogi oddechowe w kapsułkach, Środki
udrożniające górne drogi oddechowe, Świeczki do masażu do celów
terapeutycznych, Plastry rozgrzewające do celów medycznych, Preparaty medyczne, Substancje używane do inhalacji, 44 Aromaterapia,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 344023
(220) 2021 02 04
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) SZYPKA KRYSTIAN, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKA ŻEGLARSKA BITWA O GOTLAND
(540)

(210) 524123

(591) czarny, szary, biały
(531) 01.17.12, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenia żeglarskie, Prowadzenie warsztatów, szkoleń, Organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, Organizacja imprez
sportowych, Organizacja zawodów żeglarskich, Organizacja regat
żeglarskich, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie regat,
Organizowanie wyścigów łodzi, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Rozrywka w postaci wyścigów jachtów.
(111) 344024
(220) 2021 02 05
(210) 524174
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bonduelle Good Lunch
(510), (511) 29 Owoce i warzywa konserwowane, mrożone, głęboko
mrożone, suszone i gotowane, Fasola, Soczewica, Mieszanki owoców
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suszonych, Mieszanki owoców i orzechów, Gotowe dania warzywne,
Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mieszanki
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Przetworzona ciecierzyca, Przetworzona soja, Groch łuskany, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), Mieszanki warzywne, Nasiona jadalne, 30 Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe dania na bazie zbóż, ryżu, kaszy, makaronu, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Ryż, Kasze spożywcze, Makarony, Wyroby piekarnicze, Tapioka, Sago, Kuskus [kasza].

(111) 344025
(220) 2021 02 05
(210) 524175
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) JUROWSKI ADAM BOLESŁAW, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IDŹ ZA GŁOSEM SERA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie.
(111) 344026
(220) 2021 02 05
(210) 524202
(151) 2021 07 05
(441) 2021 03 15
(732) KOWALCZYK GRZEGORZ, Łeba (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAS ŁEBAS
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie.
(111) 344027
(220) 2021 02 05
(210) 524206
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732) MENTAL PATH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mental path ŚWIADOMI SIEBIE
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie rynku, opinii publicznej, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi,
usługi doradcze związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
41 Publikowanie tekstów z zakresu psychologii, Publikowanie testów
psychologicznych i książek z zakresu psychologii, doradztwo zawodowe
z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie seminariów z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie sympozjów z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakresu psychologii,
organizowanie i prowadzenie szkoleń zakresu psychologii, produkcja
i rozpowszechnianie filmów i nagrań video z zakresu psychologii i testów
psychologicznych, Szkolenie związane z karierą zawodową, Wyznaczanie
standardów szkoleń, Doradztwa zawodowe-doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe, Usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego,
Usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi wydawnicze, Organizowanie warsztatów psychologicznych i psychoterapeutycznych, Treningi
interpersonalne, Treningi psychologiczne, Biblioteka-wypożyczalnia książek, Wypożyczanie filmów, Opracowywanie materiałów szkoleniowych
rozprowadzanych podczas szkoleń z zakresu psychoterapii, 42 Badawczo-rozwojowe prace dla osób trzecich, zwłaszcza w zakresie psychologii,
Działalność naukowa, Prace naukowo-badawcze w dziedzinie psychoterapii, 44 Doradztwo psychologiczne, Usługi psychologów, Konsultacje
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi
diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów psychologicznych,
Przygotowywanie profili psychologicznych, Zapewnianie leczenia psy-

chologicznego, Sporządzanie raportów psychologicznych, Psychoterapia, Usługi psychiatryczne, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi świadczone przez
dietetyków, Seksuologia, Psychoterapia dzieci i młodzieży, Psychoterapia
dorosłych, Psychoterapia indywidualna, Psychoterapia grupowa, Sporządzanie pisemnych opinii psychologicznych, Sporządzanie pisemnych ekspertyz psychologicznych, Psychoterapia, w szczególności psychoterapia
integratywna, Doradztwo związane z psychoterapią integratywną, Doradztwo związane z psychoterapią, Usługi psychoterapeutyczne, Badania
w dziedzinie psychoterapii, Badania w dziedzinie psychoterapii integratywnej, Udzielanie informacji z zakresu psychoterapii, Badania psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej
i psychoterapeutycznej, Superwizja-psychoterapia.

(111) 344028
(220) 2021 02 06
(210) 524224
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP PELLET Gold
(540)

(591) granatowy, biały, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.15, 26.04.02, 24.17.02, 01.01.04
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie
sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd, aukcji,
przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie,
konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów,
granulek, brykietów materiałów palnych, Transport.
(111) 344029
(220) 2021 02 06
(210) 524225
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARTUR Pellet
(540)

(591) biały, fioletowy, szary, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.08, 24.17.02
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa
mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materia-
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łów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw
stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych,
Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe,
Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz
wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39
Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw
stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych,
Transport.

(111) 344030
(220) 2021 02 07
(210) 524227
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GIEWONT
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, blachodachówka, panele
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe,
metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, niemetalowe
elementy systemów rynnowych.
(111) 344031
(220) 2021 02 07
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) KAMIŃSKI MACIEJ, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Green Out
(510), (511) 31 Rośliny konopi, 34 Zioła do palenia.

(210) 524229

(111) 344032
(220) 2021 02 07
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) BIZNES HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biznes Hub
(540)

(210) 524235

(591) granatowy, turkusowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06, 26.04.09
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Nadzór
nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja
usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług
recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie
działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy
prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy zarzą-
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dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc
w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi zarządzania biurowego [dla
osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami
biznesowymi, Administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, Świadczenie usług sekretarskich, Świadczenie
usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, Usługi sekretariatu,
Usługi sekretarskie, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi umawiania spotkań
[prace biurowe], Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób
trzecich], Usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania
wiadomości, Usługi w zakresie odbierania telefonów, Biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie przejmowania
firm, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami,
Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo związane z zarządzaniem,
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi
księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Doradztwo
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Planowanie strategii marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Dzierżawa biur, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem
lokali na cele biurowe.
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(111) 344033
(220) 2021 02 08
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 29
(732) KAPUSTA ANNA, Smolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUMU foodtruck
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021
(210) 524244

(531) 27.05.01, 03.04.02, 26.01.15
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków.
(111) 344034
(220) 2021 02 08
(210) 524245
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE DALTON,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dalton Polskie StowarzyszenieNauczyciel Daltońskirealizujący
zasady edukacji Planu Daltońskiego
(540)

(111) 344035
(220) 2021 02 08
(210) 524252
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) RAKOWSKI KRZYSZTOF, Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Castle Party DARK INDEPENDENT FESTIVAL since 1994
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 02.01.20, 02.01.23, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi festiwali muzycznych.
(111) 344036
(220) 2021 02 08
(210) 524258
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. DOMINIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM CHŁOPAKÓW
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 03.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób
starszych, Centra opieki nad dziećmi, Domy opieki dla dzieci z niepełnosprawnością.
(591) biały, granatowy, zielony
(531) 03.07.16, 03.07.24, 26.11.02, 26.11.13, 26.04.01, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty-nauczanie, Nauczanie, Edukacja, Kursy, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów-szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching-doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji,
Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i instruktażowych, Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Nagrywanie i rejestracja obrazu i dźwięku na taśmach i innych
nośnikach cyfrowych informacji, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Dostarczanie informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia,
instruktażu, kursów i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej
w sieci komputerowej, Organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, Prowadzenie przedszkoli, szkół, nauczanie przedszkolne,
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, Organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.

(111) 344037
(220) 2021 02 05
(210) 524266
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUSZCZA MUŚNIĘTA JABŁKIEM
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(111) 344038
(220) 2021 02 08
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732)	GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pavlo ziemskie smaki
(540)

(591) zielony, niebieski, biały, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.12, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14

(210) 524287
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(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze
jadalne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, Przetworzone owady i larwy, Dania gotowe do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, warzyw,
jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy, Wyroby z mięsa,
Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby
wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania
na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty
rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Dania gotowe i wytrawne
przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle,
naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane
na parze, potrawy z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, Lody, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody
spożywcze], Sorbety [lody], Pizze mrożone, Lizaki mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone ciasta i torty jogurtowe, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu,
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane
warzywami, Kawa, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy, Herbata,
Herbata mrożona, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady,
Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciasta, Słodycze, 35 Sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych
i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji mięs i wędlin, ryb, owoców
morza i mięczaków [nieżywe], nabiału i substytutów nabiału, jaj ptasich
i produktów z jaj, olejów i tłuszczy jadalnych, przetworzonych owoców,
warzyw i grzybów (w tym orzechów i nasion roślin strączkowych), zup
i wywarów, ekstraktów mięsnych, naturalnych i sztucznych osłonek
do kiełbas, przetworzonych owadów i larw, kiełbas, wyrobów z mięsa,
wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa,
wyrobów wędliniarskich, pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, rosołów, filetów
rybnych, krokietów, past rybnych do kanapek, past rybnych, konserw
mięsnych i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów,
nabiału, ryb, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji sałatek warzywnych, jarzynowych,
owocowych i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych i wytrawnych przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki
i sezamu, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet,
sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji potraw
na bazie makaronu, ryżu i zbóż, Sprzedaż za pośrednictwem radia,
telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji krakersów, klusek, knedli, naleśników, ciast i ciastek,
kanapek i pizzy, sajgonek i sajgonek z wodorostów, bułeczek gotowanych na parze, potraw z tortilli, soli, przypraw i dodatków smakowych,
wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad i deserów, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów,
kawy, herbat, kakao i namiastek tych towarów, ziaren przetworzonych,
skrobi, wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży,
lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów cukierniczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych, mrożonych ciast i tortów
jogurtowych, mrożonych napojów [frappe], mrożonych mlecznych
wyrobów cukierniczych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryżu, mrożonych posiłków składających się głównie z makaronu,
mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, mrożonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy mrożonej, napojów
na bazie kawy, herbat mrożonych, napojów na bazie herbaty, napojów
na bazie czekolady, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych,
słodyczy, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet,
sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz
na zamówienie gotowych do spożycia gotowych dań, Sprzedaż za po-
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średnictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych
do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub
utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, 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), 43
Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym w gotowe do spożycia dania o określonej liczbie kalorii służące redukcji
wagi lub utrzymaniu sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia,
Przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, Usługi w zakresie działalności
gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek, bufetów, barów
szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Usługi hotelowe.

(111) 344039
(220) 2021 02 10
(210) 524347
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732)	ANWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEH
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, Środki do mycia i pielęgnacji
włosów, Szampony, Odżywki, Maski do włosów, Farby do włosów,
Środki do stylizacji włosów, Lotony, Środki do pielęgnacji i ochrony
skóry, Kremy, Balsamy, Mleczka, Peelingi, Toniki, Preparaty kosmetyczne do opalania i po opalaniu, Środki do mycia, Mydła, Żele, Preparaty do kąpieli, Olejki eteryczne, Dezodoranty osobiste, Środki
toaletowe, 5 Produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, w szczególności lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, Przeciwłupieżowe preparaty farmaceutyczne.
(111) 344040
(220) 2021 02 10
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) TĘCZA TOMASZ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTEGRA TOOLS
(540)

(210) 524362

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Frezy do frezarek, Frezy walcowo-czołowe, Gwintowniki
będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, Gwintowniki maszynowe, Pogłębiacze stożkowe do maszyn, Wiertła centrujące stanowiące
części maszyn, Wiertła kręte do maszyn, Wiertła do obrotowych narzędzi
elektrycznych, Wiertła ze standardowym chwytem-maszyny, 8 Frezy-narzędzia, Frezy rotacyjne-narzędzia sterowane ręcznie, Gwintowniki
do nakrętek-ręcznie obsługiwane, Narzędzia skrawające, Narzędzia obrotowe-narzędzia obsługiwane ręcznie, Pilniki-narzędzia, Pogłębiacze
stożkowe-narzędzie ręczne, Pokrętki do gwintowników obsługiwane
ręcznie, Rozwiertaki, Wiertła jako części narzędzi ręcznych, 35 Usługi
handlu detalicznego w zakresie narzędzi, Usługi sprzedaży hurtowej
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w zakresie narzędzi, Usługi sprzedaży narzędzi w wyspecjalizowanych
punktach, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa w zakresie: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem
sieci informatycznych następujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, narzędzia ręczne budowlane, narzędzia do naprawy i konserwacji, urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni, Usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Organizacja skupu ręcznie sterowanych narzędzi i przyrządów do obróbki materiałów, budowlanych,
do naprawy i konserwacji, maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa,
Usługi importowo-eksportowe, Pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, Skomputeryzowane zamówienia on-line, Promocja
i handel, Prezentowanie towarów i usług w Internecie, Administrowanie sprzedażą, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Usługi składania zamówień hurtowych,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą zajmującą się handlem narzędziami, Pomoc przy zarządzaniu działalnością handlową dotycząca franczyz,
Pomoc przy prowadzeniu franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu.

(111) 344041
(220) 2021 02 08
(210) 524286
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732)	GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pavlo
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze
jadalne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, Przetworzone owady i larwy, Dania gotowe do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, warzyw,
jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy, Wyroby z mięsa,
Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby
wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania
na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty
rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe
i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki
i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze,
potrawy z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Lody, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody spożywcze],
Sorbety [lody], Pizze mrożone, Lizaki mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone ciasta
i torty jogurtowe, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta
nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Kawa, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy, Herbata, Herbata
mrożona, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciasta, Słodycze, 35 Sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych
i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji mięs i wędlin, ryb, owoców
morza i mięczaków [nieżywe], nabiału i substytutów nabiału, jaj ptasich
i produktów z jaj, olejów i tłuszczy jadalnych, przetworzonych owoców,
warzyw i grzybów (w tym orzechów i nasion roślin strączkowych), zup
i wywarów, ekstraktów mięsnych, naturalnych i sztucznych osłonek
do kiełbas, przetworzonych owadów i larw, kiełbas, wyrobów z mięsa,
wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa,
wyrobów wędliniarskich, pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, rosołów, filetów
rybnych, krokietów, past rybnych do kanapek, past rybnych, konserw
mięsnych i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci

Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji
dań gotowych do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału,
ryb, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów,
kawiarni i restauracji sałatek warzywnych, jarzynowych, owocowych
i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet,
sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań
gotowych i wytrawnych przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów
detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji potraw na bazie
makaronu, ryżu i zbóż, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji
krakersów, klusek, knedli, naleśników, ciast i ciastek, kanapek i pizzy, sajgonek i sajgonek z wodorostów, bułeczek gotowanych na parze, potraw
z tortilli, soli, przypraw i dodatków smakowych, wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad i deserów, cukrów, naturalnych słodzików, polew
cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, kawy, herbat, kakao i namiastek
tych towarów, ziaren przetworzonych, skrobi, wyrobów z tych towarów,
preparatów do pieczenia i drożdży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów cukierniczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych, mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych napojów
[frappe], mrożonych mlecznych wyrobów cukierniczych, mrożonych
posiłków składających się głównie z ryżu, mrożonych posiłków składających się głównie z makaronu, mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, mrożonych produktów z ciast nadziewanych warzywami,
kawy mrożonej, napojów na bazie kawy, herbat mrożonych, napojów
na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, wyrobów cukierniczych,
wyrobów piekarniczych, słodyczy, Sprzedaż za pośrednictwem radia,
telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia gotowych
dań, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów
detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących
redukcji wagi lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego
trybu życia, 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), 43 Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
w tym w gotowe do spożycia dania o określonej liczbie kalorii służące
redukcji wagi lub utrzymaniu sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego
trybu życia, Przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi
z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, Usługi w zakresie
działalności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną
do konsumpcji żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Usługi hotelowe.

(111) 344042
(220) 2021 02 08
(210) 524363
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) ZAKŁADY MIĘSNE WADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADOWICE
(540)

(591) zielony, czerwony, brązowy, biały, czarny, jasnobrązowy,
jasnożółty
(531) 24.01.05, 24.01.18, 25.01.06, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Ekstrakty mięsne, Konserwy mięsne, Galaretki, Wędliny, Tłuszcze.

Nr 31/2021
(111) 344043
(220) 2021 02 08
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) KONIUSZ MICHAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thermed
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 524365

(591) czarny, zielony, biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 02.03.05, 02.03.17, 02.03.23, 02.03.24, 05.03.13, 05.03.14,
26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Pływalnie-baseny, Udostępnianie basenów kąpielowych, Prowadzenie basenów kąpielowych, Udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, Usługi treningowe w zakresie
aerobiku, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia
w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z medycyną,
Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Kursy szkoleniowe, informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne-pokazy, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkoleń, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness,
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki-SNA, Usługi klubów zdrowia w zakresie
zdrowia i ćwiczeń fizycznych, Usługi trenerów osobistych, Usługi
trenerskie, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia-ćwiczenia fizyczne, 42
Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne, Usługi laboratoryjne,
Laboratoria badawcze, Usługi laboratoriów chemicznych, Usługi
laboratoriów analitycznych, Usługi laboratoriów biologicznych, Badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, Usługi w zakresie testów
laboratoryjnych, Badania i analizy bakteriologiczne, Chemiczne badania analityczne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, Badania chemiczne, Badania biochemiczne, Badania mikrobiologiczne, Badania biologiczne, Medyczne badania naukowe,
Próby kliniczne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 43
Usługi hotelowe, Usługi obiektów gościnnych w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi
barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacje hotelowe, Wynajmowanie pokoi, Usługi rezerwacji pokojów, Wypożyczanie dozowników
wody pitnej, Usługi barowe, 44 Usługi saun, Udostępnianie obiektów
i sprzętu saun, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi łaźni,
Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni tureckich, Łaźnie publiczne w celach higienicznych, Udzielanie informacji na temat
łaźni publicznych, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Aromaterapia, Usługi ginekologiczne, Konsultacje medyczne, Usługi klinik medycznych, Poradnictwo medyczne, Usługi medyczne, Zabiegi kosmetyczne, Doradztwo
medyczne w zakresie ciąży, Usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, Usługi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Leczenie
bezpłodności, Chirurgia plastyczna, Informacja medyczna, Opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Pomoc medyczna, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Usługi badań mammograficznych, Usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Udostępnianie wanien do gorących
kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie
informacji na temat łaźni tureckich, Usługi w zakresie hydroterapii,
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Ośrodki
zdrowia, Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki poporodowej dla kobiet,
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej świadczone przez
uzdrowiska, spa, Fizjoterapia, Manicure, Porady w zakresie farmako-

41

logii, Salony piękności, Usługi sanatoriów, Usługi banków krwi, Usługi położnicze-akuszeria, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne,
Usługi w zakresie akwakultury, Usługi zapładniania metodą in vitro,
Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 344044
(220) 2021 02 08
(210) 524368
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eva nature style
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
włosów.
(111) 344045
(220) 2021 02 08
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% natura ANTYGRYPINA
(540)

(210) 524369

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne.
(111) 344046
(220) 2021 02 08
(210) 524374
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732)	EKOMEX-PILŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Panki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOMEX PILŚNIAK
(510), (511) 7 Gilotyny do cięcia mięsa i innych produktów spożywczych, rozdrabniacze do mięsa i innych produktów spożywczych,
masownice próżniowe, mieszarki do mięsa i innych produktów spożywczych, wilki do mięsa i innych produktów spożywczych, mieszałki łopatkowe, mieszalniki przechyłowe, mieszałko-masownice,
separatory do mięsa i innych produktów spożywczych, 9 Komory
hiperbarii tlenowej, nie do celów medycznych, 10 Komory hiperbarii
tlenowej do celów medycznych.
(111) 344047
(220) 2021 02 08
(210) 524388
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTICall
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.
(111) 344048
(220) 2021 02 08
(210) 524392
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA, Wielka Wieś (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KING
(510), (511) 32 Woda, Woda niegazowana, Woda gazowana (woda
sodowa), Woda litowa, Woda selcerska, Woda (napoje), Woda pitna,
Woda mineralna, Woda źródlana, Woda gazowana, Woda aromatyzowana, Woda stołowa, Woda sodowa.
(111) 344049
(151) 2021 07 12

(220) 2021 02 10
(441) 2021 03 22

(210) 524398

42

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021

(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mini Trendy
(540)

(591) jasnoniebieski, czarny, żółty, szary, fioletowy, różowy
(531) 09.05.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy do zabawy, Lalki, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 344050
(220) 2021 02 09
(210) 524433
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732)	NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrovit SupraMag
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych .
(111) 344051
(220) 2021 02 04
(210) 524169
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732) Tyson Foods, Inc., Springdale (US)
(540) (znak słowny)
(540) Raised & Rooted
(510), (511) 29 Substytuty mięsa, Wegańskie i wegetariańskie substytuty mięsa, Roślinne substytuty mięsa.
(111) 344052
(220) 2021 02 05
(210) 524201
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) SZCZEPAŃSKA-RYBAK ANETA REH-STILL-MED, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) reh-STILL-med
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, Prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, Doradztwo, nauczanie, szkolenia w zakresie
osteopatii, fizjoterapii, fizjoprofilaktyki oraz rehabilitacji medycznej, Organizowanie sympozjów naukowych i szkoleń oraz kursów
i warsztatów doskonalących w dziedzinie osteopatii, fizjoterapii,
fizjoprofilaktyki oraz rehabilitacji medycznej, 44 Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii,
masażu, aromaterapii, opieki medycznej, pomocy medycznej, porad
psychologicznych, profilaktyki i promocji zdrowotnej oraz odnowy
biologicznej, Kinezyterapia, Trening medyczny, Akupunktura, Doradztwo dotyczące leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo
dietetyczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
i leczenia dolegliwości medycznych, Hydroterapia, Opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Terapia manualna, Trening funkcjonalny, Trening motoryczny.
(111) 344053
(220) 2021 02 07
(210) 524231
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) MATEJKO WOJCIECH MATMED, MATMEDIA, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) matmedia

(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 03.07.24, 29.01.13, 27.05.01, 04.03.25
(510), (511) 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania do smartfonów, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Programowanie stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Usługi
w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.
(111) 344054
(220) 2021 02 08
(210) 524243
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732)	NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piękna Warka
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, biały, szary
(531) 07.01.08, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(111) 344055
(220) 2021 02 08
(210) 524256
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONKO UŚMIECHA CI DZIEŃ
(540)

(591) żółty, czerwony
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso
i wędliny, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne,
Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Konserwy, marynaty, Drób, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Owoce
konserwowane, Owoce marynowane, Suszone owoce, Owoce przetworzone, Galaretki owocowe, Galaretki z warzyw, Mleko, Kefir [napój
mleczny], Hamburgery, Frytki, Zapiekanki [żywność], Napoje mleczne, Nabiał i substytuty nabiału, Jogurty, Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające
się głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
Gotowe sałatki, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin
strączkowych, Sałatki na bazie ziemniaków, Gotowe dania z mięsa,
Roślinne substytuty mleka, Napoje na bazie roślinnych substytutów
mleka, 30 Gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem warzyw, Gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem owoców,
Gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem sosów, Gotowe
dania z ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, Posiłki składające się głównie z makaronów, Potrawy gotowe
na bazie makaronu, Potrawy z makaronu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Hamburgery gotowane i w bułkach, Naleśniki,
Spody do pizzy, Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, Kanapki, Cukierki, Batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Czekolada, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby piekarnicze,
Cukry, Naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty
pszczele, Lód, Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Sól, Przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, Preparaty do pieczenia, Drożdże, Ryż, Wafle ryżowe, Krakersy, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chrupki ryżowe, Produkty żywnościowe z ryżu,
Kasze, Mąka, Preparaty mączne do żywności, Cukier, Wafelki, Batoniki,
Sosy, Ciastka, Herbatniki, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty
piwowarskie, Soki owocowe, Soki warzywne, Wody, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje sportowe wzbogacane
proteinami, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje węglowodanowe, Napoje zawierające witaminy, Woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka.

(111) 344056
(220) 2021 02 09
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732)	NIEDZIELSKI JAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOVELA
(540)

(210) 524320

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 Materiały
drukowane, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Usługi telekomunikacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 344057
(220) 2021 02 09
(210) 524341
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) alpet
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki czyszczące i myjące dla
zwierząt, 18 Obroże, Okrycia dla zwierząt, Koce dla zwierząt, Odzież
dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt, 20 Kojce, Legowiska, Budy, Klatki
dla zwierząt, 21 Kuwety dla kotów, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, Naczynia do karmienia zwierząt, Przyrządy do pielęgnacji i czyszczenia zwierząt, Klatki, terraria domowe dla
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zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Szczotki
do zębów dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt, Drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt,
Ściółka dla zwierząt, Żwirek dla zwierząt, Substancje odżywcze,
odżywki dla zwierząt, Produkty na ściółkę dla zwierząt domowych,
Piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, 44 Usługi kosmetyczne
dla zwierząt, Zabiegi kosmetyczne dla zwierząt.

(111) 344058
(220) 2021 02 10
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732)	GAWĄD ŁUKASZ, Bukowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET PARK CRACOW INDOOR SKATEPARK
(540)

(210) 524350

(531) 26.04.16, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów:
literatura drukowana i na nośnikach dotycząca zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, Literatura drukowana i na nośnikach obejmująca zestawy ćwiczeń i programy treningowe, Nośniki
danych, płyty, kasety i publikacje on-line obejmujące zestawy ćwiczeń
i programy treningowe, Kosmetyki, Artykuły higieny osobistej i intymnej, Artykuły chemii gospodarczej, Odżywki i preparaty witaminowe,
białkowe, węglowodanowe, Żywność, Żywność dietetyczna, Napoje
bezalkoholowe, Soki, Owoce i warzywa, Odzież, Obuwie, Nakrycia
głowy, Torby i plecaki, Parasole, Maty do ćwiczeń, Sprzęt sportowy
i przyrządy gimnastyczne, Zabawki i gry planszowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach,
stoiskach handlowych, targach, pokazach i wystawach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, Reklama wyżej wymienionych towarów, Usługi portalu internetowego poświęconego kosmetykom,
modzie, zdrowiu, higienie i diecie, akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu w celach promocyjnych, Usługi
wyszukiwania i porównywania ofert i cen on-line, Usługi reklamowe
i marketingowe, 38 Tworzenie i prowadzenie programów w internecie poświęconych kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i diecie,
akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu,
materiałom drukowanym, sportom, gimnastyce i aktywności fizycznej, dietetyce, zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie, 41 Usługi skateparku, usługi związane z organizacją wypoczynku
(rozrywka), Organizowanie zawodów i pokazów sportowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie
i prowadzenie wyjazdów w celu poprawy kondycji fizycznej, Usługi
obozów wakacyjnych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji
urody, sportu, fitness, turystyki i mody, Organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia,
pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody oraz edukacji i kultury, Organizacja i prowadzenie konkursów i zawodów, organizacja
i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, Usługi obiektów sportowych, Organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, Organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów
ekstremalnych, turniejów rycerskich, Parki rozrywki, Fotografowanie,
filmowanie, Gimnastyka (instruktaż), Prowadzenie klubów bilardowych, Usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), Kluby zdrowia, Działalność edukacyjna, Działalność rekreacyjna, Kluby fitness i siłownie,
Doradztwo w zakresie sportu i fitness, Treningi grupowe i personalne,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów z treningami i konsultacjami dietetyków, Wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, Informacje
o wypoczynku i rozrywce, Usługi związane z organizacją wypoczynku
(usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe), Usługi portalu internetowego poświęconego sportom, gimnastyce i aktywności fizycznej.
(111) 344059
(220) 2021 02 10
(210) 524384
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) MARBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJDYWAN.PL
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(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu: dywanów, wykładzin podłogowych oraz
chodników.
(111) 344060
(220) 2021 02 08
(210) 524386
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POTSTOP
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.
(111) 344061
(220) 2021 02 10
(210) 524411
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe POLĘDWICZKA
WIEPRZOWA marynowana w sosie musztardowym z kuskusem
perłowym MARINATED PORK TENDERLOIN IN MUSTARD SAUCE
WITH PEARL COUSCOUS BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min. i gotowe
(540)

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, beżowy, brązowy
(531) 08.07.99, 08.05.01, 08.07.25, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.01,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.

warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach,
Przekąski warzywne.

(111) 344064
(220) 2021 02 11
(210) 524465
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe POLĘDWICZKA
WIEPRZOWA marynowana w sosie grzybowym z kaszą gryczaną
MARINATED PORK TENDERLOIN IN MUSHROOM SAUC WITH
BUCKWHEAT BEZ dodatku: konserwantów sztucznych barwników
wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min. i gotowe
(540)

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, beżowy, brązowy
(531) 05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.07.25, 08.07.99, 26.04.01,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(111) 344065
(220) 2021 02 11
(210) 524471
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI WIEPRZOWE
nadziewane szpinakiem i serem w sosie śmietanowym z kuskusem
perłowym PORK ROLLS FILLED WITH SPINACH AND CHEESE IN
CREAM SAUCE WITH PEARL COUSCOUS TWÓJ WYBÓR PERŁA
RYNKU FMCG 2020 ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min. i gotowe
(540)

(111) 344062
(220) 2021 02 10
(210) 524413
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GUCIO
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Zupy, Dania gotowe na bazie
warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach,
Przekąski warzywne.
(111) 344063
(220) 2021 02 10
(210) 524415
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GUCIE
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Zupy, Dania gotowe na bazie

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, beżowy, złoty,
niebieski
(531) 05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.07.25, 08.07.99, 26.01.14,
26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
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(111) 344066
(220) 2021 02 11
(210) 524472
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI WOŁOWE
nadziewane ogórkiem i boczkiem w sosie pieczeniowym z kaszą
pęczak BEEF ROLL FILLED CUCUMBER AND BACON IN GRAVY
WITH PEARL BARLEY GROATS TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG
2020 ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów sztucznych barwników
wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min. i gotowe
(540)

niki hydrauliczne do maszyn i silników, Tłoki do silników, Tłoki do maszyn, Urządzenia napędowe do maszyn, Urządzenia uruchamiające
do mechanizmów, Wały napędowe do maszyn, Wały napędowe, Wentylatory do silników, Zawory [części maszyn], Przekładnie ślimakowe
do maszyn, Przekładnie zębate do maszyn, Przekładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące części maszyn, Przekładnie przyśpieszające do maszyn, Mechanizmy napędowe, Napędy bezstopniowe
do maszyn, Mechanizmy różnicowe do maszyn, Obudowy silników,
12 Osie pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Opony pneumatyczne, Opony, Podwozia pojazdów, Koła do pojazdów, Piasty kół
pojazdów, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, Przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, 37 Regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, Demontaż maszyn.

(111) 344068
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) JTJ SPÓŁKA AKCYJNA, Trzęsacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKI PSTRĄG
(540)

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, beżowy, brązowy,
złoty, niebieski
(531) 05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.07.25, 08.07.99, 26.01.14,
26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(111) 344067
(220) 2021 02 12
(210) 524496
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) STELMACH PIOTR FIRMA HANDLOWA STELMAX,
Wojkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELMAX
(540)

(591) żółty, szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 18.01.07, 18.01.14
(510), (511) 7 Koła i układy gąsienicowe do maszyn, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, Łożyska [części maszyn], Obudowy maszyn, Osie do maszyn, Osłony maszyn, Pompy [części maszyn lub silników], Przekładnie do maszyn, Koparki, Ładowarki [maszyny], Korbowody do maszyn, Przekładnie redukcyjne [części do maszyn], Części do silników
mechanicznych do pojazdów lądowych, Łyżki [części maszyn], Silniki
hydrauliczne, Silniki spalinowe do maszyn, Siłowniki hydrauliczne,
Skrzynie biegów będące częściami maszyn, Wały korbowe, Cylindry
do maszyn, Chwytaki wieloskorupowe [maszyny], Chwytaki do drewna [części do maszyn], Chłodnice do pojazdów, Części mechanizmów
napędu [inne niż do pojazdów lądowych], Czopy [części maszyn],
Koła pasowe napędowe, Hydrauliczne złącza obrotowe, Hydrauliczne
siłowniki do zaworów, Hydrauliczne przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Mechanizm obrotowy, Mechanizmy zmiany biegów
do maszyn, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Reduktory prędkości [części maszyn], Reduktory z przekładnią ślimakową, Regulatory
do maszyn, Silniki Diesla do maszyn, Silniki do sprężarek, Serwomotory, Serwomechanizmy, Silniki spalinowe do maszyn przemysłowych,
Silniki wibracyjne, Silniki wyciągarek, Skrzynie korbowe do maszyn
i silników, Sprzęgła do maszyn, Smarownice [części maszyn], Sterow-

45

(210) 525422

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 01.15.24, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 29 Pstrągi, nieżywe, Ryby, Kawior, Filety rybne, Ryby
przetworzone, Ryby wędzone, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 31 Pstrągi żywe, Ryby żywe, Ikra rybia do wylęgu, Ikra rybia,
43 Przygotowywanie posiłków, Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 44 Usługi w zakresie
akwakultury, Usługi hodowli ryb.
(111) 344069
(220) 2019 09 11
(210) 504343
(151) 2021 07 22
(441) 2019 10 21
(732)	NOMI BIOTECH CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 28.05.99
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu etylowego, preparaty medyczne przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu etylowego,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe z dodatkami soli mineralnych, napoje bezalkoholowe z dodatkami aminokwasów, napoje bezalkoholowe wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje bezalkoholowe przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu etylowego.
(111) 344070
(220) 2019 12 17
(210) 508152
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA PLAY
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(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 analizy finansowe, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, operacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, usługi w zakresie finansów, w tym: zarządzanie, wycena, doradztwo, operacje, usługi w zakresie funduszy
zabezpieczających, ekspertyzy dla celów fiskalnych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, faktoring, zarządzanie finansami,
usługi funduszy zabezpieczających, tworzenie funduszy inwestycyjnych, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, informacje kapitałowe, inwestycje kapitałowe, mobilne usługi w zakresie rachunkowości, mobilne usługi maklerskie,
mobilne usługi informacji finansowej, usługi w zakresie rozliczeń finansowych transakcji zagranicznych, doradztwo w zakresie zarządzania rynkiem kapitałowym, doradztwo w zakresie zarządzania zamkniętym funduszem inwestycyjnym, organizowanie kapitałów
finansowych i rzeczowych, tworzenie towarzystw powierniczych,
zarządzanie aktywami, transfer elektroniczny środków finansowych
i waluty, lokowanie powierzonych środków na rynkach kapitałowych
w Polsce i za granicą, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie kapitałem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzenie funduszem kapitałowym, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi inwestycyjne w zakresie
kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania: danych, wiadomości SMS i MMS, dźwięku i obrazu przez
portale telekomunikacyjne, portale internetowe, w tym system e-commerce i bramki SMS, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi
w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach
telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do zautomatyzowanego wysyłania wiadomości tekstowych, użytkownikom dostępu do globalnej
sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multi-

medialnych za pomocą Internetu, transmisja głosu, danych, obrazów,
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi w zakresie
wypożyczania telefonów, laptopów, tabletów, aparatury do przesyłania informacji, urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu
i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej,
usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych,
zarządzanie zdalnym dostępem do danych elektronicznych, usługi
związane z ustaleniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność telefoniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług,
świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 42 doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji mobilnych, aplikacji na telefony komórkowe, aplikacji na urządzenia przenośne, doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania
komputerowego, usługi badania, projektowania i opracowywania
dotyczące komputerów, programów komputerowych, rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów
przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych
i interfejsów SMS i MMS oraz świadczenie doradztwa technicznego,
informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji
witryn internetowych, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting platform handlu elektronicznego
w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji,
zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie dla osób trzecich oprogramowania komputerowego
do przetwarzania tekstu i danych, konfiguracja, instalacja i integracja
komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie programów komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie
systemów komputerowych, programowanie komputerowe, hosting
serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, wypożyczanie serwerów (hosting), inżynieria i projektowanie światłowodowych produktów, systemów i elementów złącznych, badania i rozwój w dziedzinie światłowodowych
produktów, systemów i elementów złącznych, usługi doradztwa
technicznego w dziedzinie światłowodowych produktów, systemów
i elementów złącznych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, konsultacje komputerowe dotyczące obsługi urządzeń komputerowych
i urządzeń automatycznych, urządzeń mobilnych, obsługi platform
internetowych, obsługi platform e-commerce, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konsultacje
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, komputerów, tabletów, telefonów, usługi w zakresie migracji danych.

(111) 344071
(220) 2020 05 11
(210) 513357
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mr. KILLUKU
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe (stanowiące element odzieży i/lub uzupełniające odzież), odzież sportowa,
odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako
części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale,
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bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież,
bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, tasiemki imienne z materiału do znakowania odzieży, metki z tkanin do znakowania odzieży,
napy, guziki do odzieży, oblamowania do obszywania odzieży, kokardy do odzieży, falbany do odzieży, fiszbiny do odzieży, klamerki,
sprzączki do odzieży, 35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych w tym online i/lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż aukcyjna,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki
jako części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy
jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży
dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży
towarów, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat
sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
(handel), udostępnianie online materiałów reklamowych i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe,
udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie
wymienionych usług.

(111) 344072
(220) 2020 05 11
(210) 513358
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr.KILLUKU
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe (stanowiące element odzieży i/lub uzupełniające odzież), odzież sportowa,
odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako
części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale,
bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież,
bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, tasiemki imienne z materiału do znakowania odzieży, metki z tkanin do znakowania odzieży,
napy, guziki do odzieży, oblamowania do obszywania odzieży, kokardy do odzieży, falbany do odzieży, fiszbiny do odzieży, klamerki,
sprzączki do odzieży, 35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych w tym online i/lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż aukcyjna,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki
jako części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy
jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży
dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży
towarów, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadza-
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nie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat
sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
(handel), udostępnianie online materiałów reklamowych i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe,
udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie
wymienionych usług.

(111) 344073
(220) 2020 05 13
(210) 513438
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) oio moio
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe (stanowiące element odzieży i/lub uzupełniające odzież), odzież sportowa,
odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako
części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale,
bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież,
bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży, 35 usługi zarządzania społecznością online, promocja online odzieży, promocja i reklama odzieży i/lub branży odzieżowej online, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, reklamowych i handlowych,
usługi reklamowe i marketingowe za pośrednictwem bloga i/lub
mediów społecznościowych, organizacja i prowadzenie pokazów
handlowych związanych z odzieżą i branżą odzieżową oraz dystrybucji treści wideo online dotycząca ww. usług, usługi promocyjne,
mianowicie promocja towarów i usług innych osób poprzez rozrywkę online, edukację online i dzielenie się treściami multimedialnymi
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi
reklamowe i promocyjne oraz usługi informacyjne z nimi związane
w dziedzinie mody i/lub branży odzieżowej, wszystkie dostarczane
online z komputerowych baz danych lub Internetu, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, promowanie działalności gospodarczej w tym dotyczące odzieży i branży odzieżowej za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych w tym online
i/lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż aukcyjna, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież
sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania,
wstawki jako części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty,
szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy
jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży
dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży
towarów, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat
sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online,
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), udostępnianie online materiałów reklamowych i promocyjnych
związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe, udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi konsultacyjne, doradzę i informacyjne w zakresie wymienionych usług, poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych
usług, 38 przesyłanie informacji drogą online, emitowanie i trans-
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mitowanie programów telewizji internetowej, transmisja publikacji
elektronicznych online, usługi przesyłania wiadomości online, komunikacja za pośrednictwem blogów online, nadawanie wiadomości
środkami elektronicznymi, nadawanie programów środkami elektronicznymi, nadawanie cyfrowych treści audio, nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji internetowej, nadawanie programów
na pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
usługi związane z portalami internetowymi, emisje radiowe, transmisja programów radiowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie
transmisja elementów, takich jak media elektroniczne, treści multimedialne, nagrania wideo, filmy, ilustracje, obrazy, teksty, zdjęcia,
treści generowane przez użytkownika, treści audio i informacje przez
Internet i inne sieci komunikacyjne, nadawanie, webcasting, transmisja strumieniowa i transmisja treści audio, wideo, telewizji na abonament i treści wideo na żądanie za pośrednictwem Internetu i elektronicznych sieci łącznościowych, nadawanie telewizji w urządzeniach
mobilnych, mianowicie telefonach komórkowych, tabletach i komputerach osobistych, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie powiadomień na pocztę elektroniczną i typu push za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie użytkownikom forów społecznościowych
i czatów w celu zamieszczania, wyszukiwania, obserwowania, udostępniania, krytyki, oceniania i komentowania nagrań wideo i innych
treści multimedialnych przez użytkowników przez Internet i inne sieci komunikacyjne dotyczące mody, branży odzieżowej i /lub odzieży,
usługi poczty elektronicznej, przydzielanie użytkownikom dostępu
do Internetu, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi w zakresie telekomunikacji i transmisji
danych, nadawanie programów i komunikacja za pomocą Internetu,
przydzielanie dostępu do Internetu, informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, 41 rozrywka w formie pokazów mody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylizacji i mody, doradztwo w zakresie doboru ubrań, rozrywka
online, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, usługi w zakresie nauczania, mianowicie oferowanie zajęć i warsztatów
związanych z modą i branżą odzieżową, doradztwo i produkcja filmów i nagrań wideo, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie
strony internetowej obejmującej klipy audio, wideoklipy, występy
muzyczne, muzyczne materiały wideo, klipy filmowe, fotografie, inne
materiały multimedialne i powiązane informacje przez Internet oraz
inne sieci łącznościowe na szeroki zakres tematów i zagadnień w tym
związanych z modą i/lub branżą odzieżową, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi rozrywkowe w postaci udostępniania
treści rozrywkowych nie do pobrania za pośrednictwem Internetu
i elektronicznych sieci łącznościowych, mianowicie filmów, programów telewizyjnych i wideoklipów w dziedzinie mody, trendów
w branży odzieżowej, wydarzeń bieżących w tym zakresie, udostępnianie blogów obejmujących informacje na temat generowanych
przez użytkownika treści na stronach internetowych, urządzanie,
organizowanie, przeprowadzanie i goszczenie towarzyskich imprez
rozrywkowych w zakresie mody i/lub branży odzieżowej, informacje
związane z rozrywką lub edukacją udzielane drogą elektroniczną
z komputerowej bazy danych lub przez Internet, dotyczące między
innymi odzieży, branży odzieżowej i/lub mody, udostępnianie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania), informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, 45 usługi serwisów
społecznościowych online, informacja w zakresie mody, informacja
w zakresie stylizacji mody, w tym mody ulicznej, udostępnianie informacji online w zakresie mody, trendów mody, stylizacji mody.

(111) 344074
(220) 2020 05 21
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 513705

(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.02.01, 26.02.16, 24.17.05, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne: aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 344075
(220) 2020 06 16
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	AQUAREX – V EAD, Sofia (BG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velingrad
(540)

(210) 514803

(591) granatowy, niebieski, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
żółty, biały
(531) 01.15.11, 06.01.02, 06.01.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 naturalna woda mineralna z zarejestrowanym oznaczeniem pochodzenia naturalna woda mineralna ze złoża Velingrad
Chepino.
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(111) 344076
(220) 2020 09 30
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) PTWP-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wnp.pl
(540)
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(210) 518940

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.13.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, reklama i marketing, reklama
w czasopismach, rozpowszechnianie reklam, reklama online, publikacja treści reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie informacji
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, dostarczanie informacji gospodarczych
i handlowych online, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, gromadzenie danych, przetwarzanie danych,
komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe bazy danych,
udostępnianie informacji gospodarczych za pomocą portali internetowych, 38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w internecie, wydawanie czasopism, multimedialne
wydania czasopism, wypożyczanie czasopism, usługi loterii, organizowanie i prowadzenie gier, konkursów i loterii.
(111) 344077
(220) 2020 12 21
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) MONO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mono ENERGY
(540)

(210) 520631

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, boazeria
metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe
dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe, konstrukcyjne
i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe
metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele
konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne
metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, 9 moduły fotowoltaiczne-urządzenia, przetwarzające światło
słoneczne na energią elektryczną słoneczne systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicznych, regulatory ładowania akumulatorów
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wykorzystywanych do systemów zasilania słonecznego, baterie
słoneczne stosowane w systemach zasilania słonecznego, elektrownie słoneczne, ładowarki słoneczne do baterii słonecznych stosowanych w systemach zasilania słonecznego, generatory wiatrowe
(turbiny wiatrowe)-urządzenia przetwarzające energią mechaniczną
w energią elektryczną, systemy zasilania na bazie generatorów wiatrowych, elektrownie wiatrowe, wiatromierze, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, instalacje
grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie,
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, lampy diodowe LED
i oświetlenie diodowe LED wykorzystywane do systemów zasilania
słonecznego.

(111) 344078
(220) 2020 11 09
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) MONO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mono ENERGY
(540)

(210) 520633

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, boazeria
metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe
dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne
i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe
metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele
konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne
metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, 9 moduły fotowoltaiczne-urządzenia przetwarzające światło słoneczne na energię elektryczną, słoneczne systemy zasilania na bazie
modułów fotowoltaicznych, regulatory ładowania akumulatorów
wykorzystywanych do systemów zasilania słonecznego, baterie
słoneczne stosowane w systemach zasilania słonecznego, elektrownie słoneczne, ładowarki słoneczne do baterii słonecznych stosowanych w systemach zasilania słonecznego, generatory wiatrowe
(turbiny wiatrowe)-urządzenia przetwarzające energię mechaniczną
w energię elektryczną, systemy zasilania na bazie generatorów wiatrowych, elektrownie wiatrowe, wiatromierze, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, instalacje
grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie,
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, lampy diodowe LED
i oświetlenie diodowe LED wykorzystywane do systemów zasilania
słonecznego.
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(111) 344079
(220) 2020 12 02
(210) 521661
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMKI BeBe
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z sezamu,
słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki, chałwa, słodycze nielecznicze,
cukierki, batoniki, jadalne wafle, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski wieloziarniste, wyroby piekarnicze.
(111) 344080
(220) 2020 12 30
(210) 522706
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) WOJTASZAK PAWEŁ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RespectGo!
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa.
(111) 344081
(220) 2021 02 15
(210) 524679
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) KWADE MATEUSZ, Różnowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Energa System
(510), (511) 1 Gazy do celów przemysłowych, Przemysłowe gazy
do celów przygotowawczych, Gazy do użytku przemysłowego, Gazy
przemysłowe, Gazy przemysłowe do użytku w przetwórstwie spożywczym, Gazy przemysłowe do użytku w produkcji, Gazy zestalone
do celów przemysłowych, Płynne gazy, inne niż do celów medycznych, 4 Gazy do ogrzewania, Gazy do nagrzewania płomieniowego,
Gazy do użytku jako paliwo, Gazy palne, Gazy płynne do stosowania
do celów domowych, Gazy w formie stałej-paliwo, Zestalone gazy-paliwo, Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii
słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia
elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 Alternatory-generatory prądu przemiennego,
Aparatura do dostarczania energii-generatory, Awaryjne generatory
prądotwórcze, Awaryjne generatory prądu, Elektryczne generatory dieslowe, Generatory, Generatory elektrostatyczne, Generatory
elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory
elektryczności, Generatory prądu, Generatory prądu przemiennego-alternatory, Instalacje elektryczne-generatory, Generatory prądu
przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 9 Aparatura kontrolna-energia elektryczna, Gniazda do zasilania
energią elektryczną, Urządzenia do sterowania energią elektryczną,
Kondycjonery sieci energetycznych, Ochronniki linii energetycznych,
Urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, Urządzenia
energetyczne sieci zasilających, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Konwertery energii elektrycznej, Analizatory energii elektrycznej, Aparatura do kondycjonowania energii,
Aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Maszyny
do rozprowadzania energii elektrycznej, Liczniki energii elektrycznej,
Liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową,
Przemienniki, inwertory do dostaw energii elektrycznej, Regulatory
energii, Regulatory energii elektrycznej, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Regulatory napięcia do energii elektrycznej, Rozdzielacze energii elektrycznej, Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybucją energii

elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekazu energii
elektrycznej do jej użytkowania, Urządzenia i przyrządy do regulacji
użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania
użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, 35 Pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw
energii, Śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych
osób do celów badania sprawozdań finansowych, Usługi agencji
importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi porównywania cen energii, 37 Instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Konserwacja i naprawa
instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja generatorów energii
elektrycznej, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii,
39 Dostarczanie energii elektrycznej, Dostawa i dystrybucja energii
elektrycznej, Dostawa i dystrybucja energii, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, Dystrybucja
energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Transmisja energii
elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 Produkcja energii przez elektrownie, Usługi doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Usługi wytwarzania
energii, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Audyt energetyczny, Certyfikowanie
wydajności energetycznej budynków, Profesjonalne doradztwo
w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Programowanie
komputerowe dla branży energetycznej, Usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej.

(111) 344082
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732)	APOTESSILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKORA PRODUCENT TKANIN
(540)

(210) 524681

(591) niebieski, bordowy
(531) 26.04.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Płótno malarskie, 22 Materiały wyściełające, Pierze tapicerskie, Pierze do użytku jako wypełnienie, Tapicerka (Pierze do wypychania-), Sizal, Słoma tapicerska, Wełna tapicerska [wypełnianie],
Wypełnienia do tapicerowanych poduszek, Włókno sizalowe [nieprzerobione], Włókno syntetyczne służące jako materiał wypełniający, Wypełnienia w postaci materiałów do wypychania [nie z gumy lub
plastiku], Wypełnienia z pianki syntetycznej, Wypełnienia z włókien
syntetycznych, Wyściółki wykonane z materiałów nietkanych, Wypełnienia nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Trawa
tapicerska, Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Wełna dla
przemysłu tapicerskiego, Wełna drzewna, Włókna sizalowe, Wypełnienie z puchu, Wyściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru
lub kartonu, Materiały wyściełające i wypełniające (z wyjątkiem papieru, kartonu, kauczuku lub tworzyw sztucznych), Materiały wyściełające z materiałów włókienniczych, Materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, Materiały obiciowe, inne niż z gumy lub z tworzyw
sztucznych, do użytku w produkcji mebli, Materiały opakowaniowe
[amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papie-
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ru lub kartonu, 24 Adamaszek, Aksamit, Brokat, Bukram [płótno klejone], Ceraty, Drogiet [tkaniny], Drukowane tkaniny perkalowe, Drukowane tkaniny w belach, Dymka, Dżersej [materiał], Dziane materiały
oczkowe, Dzianina, Dzianiny z przędzy bawełnianej, Dzianiny z przędzy jedwabnej, Dzianiny z przędzy wełnianej, Dżins [tkanina], Elastyczne kanwy do haftu, Elastyczne materiały tkane, Elastyczne tkane
materiały tekstylne, Filc, Filc nietkany, Filc prasowany, Fizelina, Flanela, Flanela [tkanina], Flanele, Fular [tkanina], Gaza [tkanina], Gumowane tkaniny tekstylne, Gumowane tkaniny wodoodporne, Jedwab, Jedwab sztuczny, Jedwab [tkanina], Kaliko [perkal], Konopne (Płótno-),
Krepa [tkanina], Lniane (Tkaniny-), Loden, Laminowane materiały tekstylne w belach o właściwościach izolacyjnych, Marabut [materiał],
Materiał lepki przyklejany na gorąco, Materiał o wzorze trellis, Materiał pluszopodobny [tkanina], Materiał tkany z oddychającą powłoką
poliuretanową, Materiał pokryty gumą lub tworzywami sztucznymi,
Materiał tkany z oddychającą powłoką poliuretanową sprzedawany
w belach, Materiał z włókna konopi, Materiały do tapicerki, Materiały
gumowane, Materiały na fizelinę, Materiały na poszewki na poduszki,
Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiały nietkane do użytku wraz z podszewkami, Materiały nietkane
do użytku wraz z wyściółkami, Materiały nietkane w postaci bel
do użytku w produkcji, Materiały nietkane w postaci materiałów wyjściowych do użytku w produkcji, Materiały nietkane wykonane z włókien naturalnych, Materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, Materiały nietkane w postaci arkuszy do użytku w produkcji,
Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne w belach używane
do produkcji nakryć do pościeli, Materiały tekstylne w belach do umeblowania, Materiały tekstylne w belach z bawełny, Materiały tekstylne
w belach do produkcji poszewek na poduszki, Materiały tekstylne
w belach wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały
tkane do foteli, Materiały tkane do mebli, Materiały tkane na sofy, Materiały tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, Materiały tkane
do poduszek, Materiały z juty, Materiały z przędzy wełnianej, Mieszane materiały tekstylne, Moleskin, Moleskin [tkanina], Muślin, Nietkane
materiały tekstylne, Nietkane materiały wzmacniające, Ognioodporne tkaniny obiciowe, Płótna, Płótna do haftu, Podszewki do zasłon,
Podszewki [tkaniny], Rzadkie płótno, Powlekane tkane materiały tekstylne, Substytuty tkanin z tworzyw sztucznych, Substytuty tkanin
z materiałów syntetycznych, Szenila, Szeroko tkane materiały przemysłowe, Szewiot [tkanina], Szklanego (Tkaniny z włókna-) do celów włókienniczych, Tafta [tkanina], Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia
do wyposażenia domu, Tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, Tekstylne tkaniny nieprzemakalne, Tiul, Tkane materiały
lniane, Tkanina filcowa, Tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, Tkanina konopna, Tkanina przylepna, Tkanina winylowa, Tkanina workowa, Tkanina z włókna juty, Tkaniny bawełniane, Tkaniny
bawełniane, inne niż izolacyjne, Tkaniny [bele], Tkaniny do pokrywania foteli, Tkaniny do produkcji mebli, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny
do użytku przemysłowego, Tkaniny do użytku w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, Tkaniny dziane, Tkaniny dziane z wełny pętelkowej, Tkaniny gąbkowe do użytku włókienniczego, Tkaniny hafciarskie, Tkaniny jedwabne, Tkaniny jedwabne do mebli, Tkaniny
koronkowe, Tkaniny laminowane, Tkaniny lniane, Tkaniny mieszane
na bazie bawełny, Tkaniny mieszane na bazie konopi, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny mieszane z jedwabiu i bawełny, Tkaniny
mieszane na bazie jedwabiu, Tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny,
Tkaniny mieszane z konopi i wełny, Tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, Tkaniny mieszane z konopi i jedwabiu, Tkaniny mieszane
z konopi i bawełny, Tkaniny mieszane z wełny i bawełny, Tkaniny mieszane z włókien chemicznych, Tkaniny mieszane z włókna nieorganicznego, Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny na zasłony, Tkaniny nylonowe, Tkaniny podszewkowe, Tkaniny poliestrowe, Tkaniny
powlekane, Tkaniny przemysłowe, Tkaniny siatkowe, Tkaniny sztruksowe, Tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, Tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł, Tkaniny tekstylne do wyrobu koców, Tkaniny tekstylne w belach
do produkcji mebli tapicerowanych, Tkaniny tekstylne w belach
do użytku w dekoracyjnych obiciach, Tkaniny w rolkach, Tkaniny wełniane, Tkaniny z akrylu, inne niż izolacyjne, Tkaniny z aksamitu, Tkaniny z bawełny, Tkaniny z bawełny odpadowej, Tkaniny z dzianiny bawełnianej, Tkaniny z lnu, inne niż izolacyjne, Tkaniny z mieszanych
syntetycznych i naturalnych włókien, inne niż izolacyjne, Tkaniny
z nieorganicznych włókien, inne niż izolacyjne, Tkaniny z przędzy pa-
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pierowej do zastosowań włókienniczych, Tkaniny z syntetycznych
włókien, Tkaniny z syntetycznych nici, Tkaniny z satyny, Tkaniny z ramii, Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z wełny, Tkaniny z wełny
czesankowej, Tkaniny z wiskozy, Tkaniny z włókien ceramicznych,
inne niż izolacyjne, Tkaniny z włókien chemicznych, Tkaniny z włókien
do produkcji zewnętrznych okryć na meble, Tkaniny z włókien mieszanych, Tkaniny z włókien naturalnych, inne niż izolacyjne, Tkaniny
z włókien organicznych, inne niż izolacyjne, Tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż izolacyjne], Tkaniny z włókna półsyntetycznego,
Tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, Tkaniny zasłonowe, Tkaniny z wykończeniem ognioodpornym, Tkaniny ze sztucznego jedwabiu, Tkaniny ze sztucznej przędzy, Tworzywa sztuczne
[substytuty tkanin], Wąskie materiały tkane, Welur do mebli, Wielowarstwowe tkaniny antystatyczne, Włosianka [materiał na worki],
Wzmacniane tkaniny [tekstylne], Zefir [tkanina], Zestawy składające
się z tkanin do wyrobu narzut, Włókna szklane (Tkanina z-) do celów
włókienniczych, Tkaniny, Etykiety z materiału tekstylnego, Pokrowce
i narzuty na meble, Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, Całuny, Domowe artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietkanych,
Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Etykiety z tworzyw
włókienniczych, Kaskady z materiałów, Kuchenne ręczniki [tekstylne],
Metki, Narzuty (pokrowce na meble), Narzuty z frotte, Nietkane artykuły tekstylne, Pokrowce ochronne na siedzenia mebli, Powlekane
tekstylia, Ratyna [tkanina], Tekstylia, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów
tekstylnych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do wyposażenia
wnętrz, Tkaniny i substytuty tkanin, Tkaniny tekstylne w rolkach, Tkaniny z flaneli, Tkaniny z lnu, Wymienne pokrycia tekstylne na urządzenia elektroniczne [niedopasowane lub niewyprofilowane], Wyroby
tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Zamienniki
materiałów włókienniczych, Materiały do filtrowania [tkaniny], Kapy
na łóżka, Obrusy, Obicia ścienne z materiałów tekstylnych.

(111) 344083
(220) 2021 02 15
(210) 524682
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) DZIEL PAWEŁ ROYAL NATURE, Pelplin (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	HIGH QUALITY ESTD PREMIUM 2015 QUALITY ZŁOTA ORLICA
DISTILLED & BOTTLED IN POLAND
(540)

(591) czarny, brązowy, złoty, niebieski
(531) 03.07.01, 19.07.09, 06.01.02, 26.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole
wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje
alkoholowe z owoców, Napoje spirytusowe, Wina, Wina musujące,
Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify, Cydry, Koktajle, Miód pitny, Wyciągi
z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe.
(111) 344084
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) DZIEL PAWEŁ ROYAL NATURE, Pelplin (PL)
(554) (znak przestrzenny)

(210) 524683
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(540)	HIGH QUALITY ESTD PREMIUM 2015 QUALITY BIAŁA ORLICA
DISTILLED & BOTTLED IN POLAND
(540)

(111) 344087
(220) 2021 02 16
(210) 524694
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚNIEŻNA CHMURKA
(510), (511) 30 Desery w proszku.
(111) 344088
(220) 2021 02 16
(210) 524698
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śnieżna Chmurka
(540)

(591) biały, srebrny, czarny, szary, niebieski
(531) 03.07.01, 19.07.09, 26.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole
wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje
alkoholowe z owoców, Napoje spirytusowe, Wina, Wina musujące,
Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify, Cydry, Koktajle, Miód pitny, Wyciągi
z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe.
(111) 344085
(220) 2021 02 16
(210) 524687
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puchały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOOLCO&CO.
(540)

(531) 09.07.17, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, 30 Herbaty.
(111) 344086
(220) 2021 02 16
(210) 524688
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) LEWANDOWSKA AGNIESZKA AT DIGITAL, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) white grass
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.11.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę,
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki w formie olejków,
Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Środki
nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki].

(591) granatowy, ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski,
czerwony, zielony, biały, jasnobrązowy, brązowy
(531) 08.03.02, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Desery w proszku.
(111) 344089
(220) 2021 02 15
(210) 524701
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) CIESIELSKI BARTOSZ CONTENTWRITER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Content Writer
(540)

(531) 20.01.11, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, usługi public
relations, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, agencje
reklamowe, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozycjonowania,
optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, optymalizacja
dla wyszukiwarek internetowych, marketing treści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, analiza w zakresie
marketingu, audyt, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, marketing w mediach
społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
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społecznościowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, przygotowanie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych.

(111) 344090
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) KUCHARSKI KRZYSZTOF, Latchorzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ricco bogactwo technologii
(540)

(210) 524702

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.19
(510), (511) 35 Usługi agencji importowo-eksportowych, Agencje informacji handlowej.
(111) 344091
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bult FOOD & SNACK FOR YOUR DOG
(540)

(210) 524703

(591) czarny, błękitny
(531) 03.06.01, 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt,
preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji
futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt
domowych, kagańce, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, obroże
dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla zwierząt, odzież
dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmienia
zwierząt, 21 Czerpaki do karmy dla psów, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania
nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, miski do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła
dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości
dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia

53

psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
ciastka dla szczeniaków, karma dla psów, karma dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla psów, przysmaki dla psów
(jadalne), preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie
dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów.

(111) 344092
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bulti FOOD & SNACK FOR YOUR CAT
(540)

(210) 524705

(591) czarny, błękitny
(531) 03.01.06, 27.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt,
preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji
futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt
domowych, 18 Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
kotów, okrycia dla zwierząt, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt
domowych, worki do karmienia zwierząt, 21 Filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt
domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki
dla zwierząt domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, miski
do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia dla zwierząt
domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia
na pokarm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów,
niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla
małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do kotów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia kotów, ciastka dla kotów, karma
dla kotów, karma dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, przysmaki dla kotów (jadalne), preparaty spożywcze
dla kotów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia kotów.
(111) 344093
(220) 2021 02 16
(210) 524706
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANDRO
(510), (511) 24 Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Włókniny, Materiały włókiennicze, Okładziny do mebli z surowców włókienniczych, Tkaniny.
(111) 344094
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732)	NIEMIEC MAREK, Ustroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 995 CZANTORIA 2012 Nasze beskidzkie

(210) 524707
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(510), (511) 36 Pośrednictwo finansowe, Doradztwo Inwestycyjne,
Usługi finansowo-inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Fundusze inwestycyjne, Ubezpieczenia, Fundusze emerytalne.

(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, jasnoczerwony, złoty
(531) 24.01.13, 25.01.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 344095
(220) 2021 02 16
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Andro
(540)

(210) 524710

(591) zielony
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 24 Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Włókniny, Materiały włókiennicze, Okładziny do mebli z surowców włókienniczych, Tkaniny.
(111) 344096
(220) 2021 02 15
(210) 524712
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Goldenlife
(510), (511) 5 Witaminy, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy odżywcze, regenerujące
i wspomagające leczenie, 35 Sprzedaż suplementu diety.
(111) 344097
(220) 2021 02 15
(210) 524713
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Herbiset
(510), (511) 5 Witaminy, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy odżywcze, regenerujące
i wspomagające leczenie, 35 Sprzedaż suplementu diety.
(111) 344098
(220) 2021 02 15
(210) 524716
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) FINANCE NAVIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2007 FINANCE NAVIGATOR
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty, czarny
(531) 26.04.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14

(111) 344099
(220) 2021 02 16
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) BLECHARZ MONIKA, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Geniuszek
(540)

(210) 524718

(591) biały, czarny, czerwony, brązowy, zielony, pomarńczowy,
żółty
(531) 26.07.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materacami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami szkolnymi.
(111) 344100
(220) 2021 02 16
(210) 524724
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732)	HUMAN GRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piesotto
(510), (511) 31 Karma dla psów, Jadalne przysmaki dla psów, Preparaty spożywcze dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły jadalne
do żucia dla psów, Kości dla psów, Pokarm dla zwierząt domowych,
Preparaty spożywcze dla zwierząt.
(111) 344101
(220) 2021 02 17
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) PIECZKA MARIA SETAM, Nisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADERA MADE IN POLAND
(540)

(210) 524730

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26,
06.01.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 344102
(220) 2021 02 16
(210) 524732
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORTEX ZUPA JARZYNOWA 10 MIN WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BŁONNIKA 100% NATURY
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(540)

(591) biały, zielony, czerwony, niebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, żółty, szary, jasnoszary,
ciemnoszary, beżowy
(531) 29.01.15, 05.09.01, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24, 06.19.09,
06.19.11, 11.03.10, 11.03.20, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 24.17.05,
24.17.07, 24.17.09, 17.01.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.01.01,
26.01.02, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 29 Mrożone warzywa, Mrożone mieszanki warzywne,
Mrożone dania gotowe z warzyw, Sałatki warzywne, Zupy, Mrożone
składniki do sporządzania zup stanowiące warzywa i mieszanki warzyw.
(111) 344103
(220) 2021 02 16
(210) 524733
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORTEX TRUSKAWKI WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100%
NATURY
(540)

(591) biały, zielony, czerwony, niebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, ciemnoczerwony, pomarańczowy, żółty, szary,
jasnoszary, ciemnoszary, czarny, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.07.08,
05.07.25, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 06.19.09, 06.19.11, 11.03.10,
11.03.20, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.05, 24.17.09, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.12, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 29 Mrożone owoce, Mrożone dania gotowe z owoców,
Sałatki owocowe.
(111) 344104
(220) 2021 02 17
(210) 524746
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) LEWANDOWSKI EDGAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Varsavia Galante
(510), (511) 41 Prezentacja dzieł teatralnych, Produkcja przedstawień
teatralnych, Organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji teatralnych, Usługi artystów estradowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych,
Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Pokazy edukacyjne, Edukacja, Edukacja dorosłych, Lekcje baletu, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych,
Nauka tańca dla dzieci, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów
edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie uniwersyteckim, Prowadzenie kursów nauki na odległość
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na poziomie podstawowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie dyplomowym, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie
pokazów tańca, Pokazy tańca na żywo, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, Udzielanie lekcji tańca, Usługi
edukacyjne związane z tańcem, Usługi w zakresie nauki tańca, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikacja prac naukowych, Publikacje multimedialne.

(111) 344105
(220) 2021 02 17
(210) 524750
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) PORĘBSKA ANNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centroenergia
(510), (511) 9 Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwertery], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne
moduły słoneczne, Falowniki fotowoltaiczne, Akumulatory energii
fotowoltaicznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], 37 Usługi instalacyjne następujących produktów:
falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery].
(111) 344106
(220) 2021 02 16
(210) 524753
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum wiedzy
(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.02.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne świadczone za pomocą Internetowej platformy jako bazy wiedzy.
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(111) 344107
(220) 2021 02 16
(210) 524754
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCT GDANSK A Member of the PSA Group
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.11, 26.03.04,
26.03.23
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport morski, Magazynowanie i składowanie, Składowanie kontenerów i ładunków, Składowanie
towarów, Transport, Transport kontenerów, Usługi rozładunku towarów, Załadunek, wyładunek statków, Przeładunek kontenerów, Usługi w zakresie transportu kontenerowego, Świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną,
Usługi nabrzeży w zakresie przeładunku i składowania, Obsługa ładunków i usługi frachtowe, Składowanie ładunków, Transport i składowanie, Transport lądowy, Transport kolejowy, Magazynowanie
ładunku przed transportem, Załadunek frachtu, Rozładunek statków.
(111) 344108
(220) 2021 02 16
(210) 524755
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732)	ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pobrania w domu
(540)

(591) jasnoniebieski, granatowy, czerwony
(531) 24.17.24, 01.15.15, 15.01.13, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 344109
(220) 2021 02 17
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) ŚWIERCZ RYSZARD RS-TECH, Olsztynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEROLLI Stone&Wood Design
(540)

(210) 524756

(591) fioletowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01,
26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20
(510), (511) 20 Blaty robocze, Blaty kuchenne, Blaty stołowe, Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty wierzchnie do szafek, Blaty
robocze w postaci mebli, Blaty na szafki przeznaczone do użytku
ze zlewozmywakami, Meble, Meble domowe, Meble sklepowe, Meble sypialne, Barki [meble], Komody [meble], Meble kuchenne, Meble
łazienkowe, Stoły [meble], Meble drewniane, Meble łączone, Regały
[meble], Meble wielofunkcyjne, Meble gięte, Meble metalowe i meble kempingowe, Meble modułowe [kombinowane], Lady robocze
[meble], Meble do wnętrz, Regały drewniane [meble], Meble ogrodowe [patio], Bufety ruchome [meble], Barki ruchome [meble], Segmenty wystawiennicze [meble], Osłony kominkowe [meble], Modułowe
układy półek [meble], Meble do akwariów pokojowych, Meble wykonane ze stali, Stojaki na książki [meble], Segmenty ścienne metalowe

[meble], Meble do użytku przemysłowego, Regały z metalu [meble],
Półki z metalu [meble], Meble do sal koncertowych, Meble kuchenne
do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Osłony kominkowe domowe [meble], Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Meble do użytku w audytoriach, Meble domowe, biurowe i ogrodowe,
Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble].

(111) 344110
(220) 2021 02 16
(210) 524758
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal Gdansk
(540)

(591) czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01,
26.04.07, 26.04.11, 26.03.04, 26.03.23
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport morski, Magazynowanie i składowanie, Składowanie kontenerów i ładunków, Składowanie
towarów, Transport, Transport kontenerów, Usługi rozładunku towarów, Załadunek, wyładunek statków, Przeładunek kontenerów, Usługi w zakresie transportu kontenerowego, Świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną,
Usługi nabrzeży w zakresie przeładunku i składowania, Obsługa ładunków i usługi frachtowe, Składowanie ładunków, Transport i składowanie, Transport lądowy, Transport kolejowy, Magazynowanie
ładunku przed transportem, Załadunek frachtu, Rozładunek statków.
(111) 344111
(220) 2021 02 17
(210) 524761
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Lubartów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAKO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Druki, Materiały piśmienne, Artykuły piśmiennicze, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, Pudełka na artykuły piśmienne, Opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych, Opakowania
z tektury litej i kaszerowanej, Torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, Kartony, Tektury lub tworzyw sztucznych, Zeszyty, Notesy, Teczki na dokumenty z papieru, Kalendarze,
Etykiety, Bilety, Nalepki, Naklejki, Taśmy papierowe, Wyroby z kartonu do pakowania, Wyroby z tektury do pakowania, Wyroby z papieru
do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania, Tektury
do pakowania, Karton do pakowania, Papier do pakowania, 40 Usługi drukowania, Drukowanie offsetowe, Drukowanie fleksograficzne,
drukowanie cyfrowe, Druk sitowy, drukowanie litograficzne, druk
typograficzny, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Druk etykiet i opakowań stosowanych na papierach, foliach
samoprzylepnych, termokurczliwych (shrink sleeves), BOPP, PET,
metalizowanych i transparentnych, usługi zadrukowywania laminatów, usługi produkcji wieczek barierowych PET oraz aluminiowych,
Usługi cyfrowego drukowania książek, kalendarzy, plakatów, folderów, katalogów, wizytówek i innych dokumentów na zamówienie,
introligatorstwo, uszlachetnianie druku, Wyrób i formowanie papieru w postaci arkuszy lub wstęg, obróbka masy papierniczej w celu
otrzymania tektury litej oraz falistej, Obróbka papieru, obróbka papierowych modeli, makiet lub szablonów, usługi poligraficzne.
(111) 344112
(151) 2021 07 02

(220) 2021 02 16
(441) 2021 03 15

(210) 524765
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(732) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal Gdansk
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.07,
26.04.11, 26.03.04, 26.03.23
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport morski, Magazynowanie i składowanie, Składowanie kontenerów i ładunków, Składowanie
towarów, Transport, Transport kontenerów, Usługi rozładunku towarów, Załadunek, wyładunek statków, Przeładunek kontenerów, Usługi w zakresie transportu kontenerowego, Świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną,
Usługi nabrzeży w zakresie przeładunku i składowania, Obsługa ładunków i usługi frachtowe, Składowanie ładunków, Transport i składowanie, Transport lądowy, Transport kolejowy, Magazynowanie
ładunku przed transportem, Załadunek frachtu, Rozładunek statków.
(111) 344113
(220) 2021 02 17
(210) 524769
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732)	HADWAO NANOTECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HADWAO.NET
(540)

(591) czarny, czerwony, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02,
26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 1 Impregnaty przeciw plamom, Impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], Materiały ceramiczne w formie granulek do użytku w przemyśle, Materiały ceramiczne w formie past do użytku w przemyśle, Materiały ceramiczne
w formie proszków do użytku w przemyśle, Materiały ceramiczne
w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, Szpachlówka do karoserii samochodowej, Klej do uszczelek samochodowych, Środki
do przepłukiwania chłodnic samochodowych, Płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, Substancje uszczelniające
i pompujące do opon samochodowych, Środki konserwujące do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub oleje, Tlenki srebrowe, Detergenty do czyszczenia [część procesów produkcyjnych],
Ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, Produkty
chemiczne do nabłyszczania skór, Preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, 3 Perfumy do zastosowań przemysłowych, Perfumy do ceramiki, Perfumy w płynie, Środki zapachowe
do pomieszczeń, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki zapachowe do samochodów, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Pasty
płynne do podłóg, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Płyny
do prania chemicznego, Preparaty do pielęgnacji tkanin.
(111) 344114
(220) 2021 02 17
(210) 524771
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asseco
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, Urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe, kontrolno-sterujące,
Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Komputery stacjonarne i przenośne, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane, Drukarki i inne urządzenia drukujące zawarte w tej
klasie, Panele wizyjne oraz ich elementy, stacje dysków optycznych,
Skanery, Plotery, Modemy komputerowe, Modemy komputerowe
w standardzie PCMCIA, Oprogramowanie operacyjne USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], Pamięci zewnętrzne USB, Karty modemowe,
Karty PC, Urządzenia i części urządzeń służących do przewodowego
lub bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu, Monitory, Klawiatury, Czytniki, Rzutniki pisma, Wskaźniki laserowe, Zasilacze, Faksy, Adaptery komunikacyjne, Centrale telefoniczne,
Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, Maszyny biurowe zawarte w tej klasie, Bankomaty, Magnetyczne nośniki danych, Płyty (dyski)
z nagraniami, dyskietki, Dyski CD, Dyski twarde, Karty sieciowe, Moduły
pamięci, Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Osprzęt sieciowy, Kable
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable optyczne, Aplikacje mobilne,
35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
Zarządzanie w działalności handlowej, Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc w zarządzaniu sprawami
biznesowymi, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Badania biznesowe,
Analizy rynku, Analizy kosztów, Analizy i raporty statystyczne, Analizy
gospodarcze, Badania konsumenckie, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Fakturowanie, Zarządzanie
bazami danych, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Pośrednictwo
przy zawieraniu transakcji handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu
komputerowego, oprogramowania, aplikacji mobilnych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń elektronicznych, 36
Usługi bankowe, Usługi finansowe, Usługi maklerskie, Usługi inwestycyjne, Usługi funduszy inwestycyjnych, Usługi pośrednictwa w zakresie
usług bankowych, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych,
Usługi pośrednictwa w zakresie usług maklerskich, Usługi pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych, Usługi pośrednictwa w zakresie
usług funduszy inwestycyjnych, Doradztwo w zakresie usług bankowych, Doradztwo w zakresie usług finansowych, Doradztwo w zakresie usług maklerskich, Doradztwo w zakresie usług inwestycyjnych,
Doradztwo w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, Informacja
o usługach bankowych, Informacja o usługach finansowych, Informacja
o usługach maklerskich, Informacja o usługach inwestycyjnych, Informacja o usługach funduszy inwestycyjnych, Analizy finansowe, Analizy
finansowo-ekonomiczne, Analizy danych finansowych, Analizy w zakresie inwestycji, Analizy komputerowe informacji giełdowej, Wyceny
i analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, Przetwarzanie informacji finansowych,
Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Leasing finansowy, Informacja o powyższych usługach, 37 Instalacja, konserwacja
i naprawy komputerów, maszyn liczących, sprzętu przetwarzającego
dane, sieci komputerowych, osprzętu komputerowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi w zakresie instalacji okablowania
do urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w budynkach, w tym
do systemów klimatyzacji oraz sieci komputerowych, Informacja o powyższych usługach, Pośrednictwo w zakresie instalowania, aktualizacji
i naprawy sprzętu komputerowego, 38 Telekomunikacja, Doradztwo
w zakresie usług telekomunikacyjnych, Transmisja danych, Przesyłanie
informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, Dzierżawa urządzeń
do przesyłania danych, Informacja o powyższych usługach, 41 Edukacja, Kształcenie, Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi szkoleniowe
dotyczące stosowania technologii informatycznej, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie
wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, ekspertyzy i rozwój
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sprzętu komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne,
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Hosting,
Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych,
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich,
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
stron internetowych, Informacja o powyższych usługach.

(111) 344115
(220) 2021 02 17
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	NAPIERACZ DARIUSZ, Mechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco secret
(540)

sprzętu sportowego, sprzętu turystycznego, odzieży, odzieży sportowej, obuwia, obuwia sportowego, Promocja sprzedaży towarów
związanych ze sportem, turystyką, pojazdami, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
37 Usługi naprawy pojazdów, Usługi czyszczenia pojazdów, Usługi
konserwacji pojazdów, Usługi naprawy rowerów, Usługi czyszczenia
rowerów, Usługi konserwacji rowerów, Usługi naprawy sprzętu sportowego, Usługi czyszczenia sprzętu sportowego, Usługi konserwacji
sprzętu sportowego, Usługi naprawy sprzętu turystycznego, Usługi
czyszczenia sprzętu turystycznego, Usługi konserwacji sprzętu turystycznego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.

(111) 344117
(220) 2021 02 17
(210) 524781
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	GRĄDZKA NATALIA INDIAN PROTECTION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIAN PROTECTION
(540)

(210) 524772

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(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, Niemetalowe pomieszczenia przenośne, Przenośne niemetalowe pomieszczenia techniczne, Przenośne niemetalowe pomieszczenia techniczne
do basenów.
(111) 344116
(220) 2021 02 17
(210) 524776
(151) 2021 07 28
(441) 2021 04 06
(732) MARCINIAK ARTUR FHU VELMAR, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VELMAR
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed
urazami.
(111) 344118
(220) 2021 02 17
(210) 524783
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) OKONIEWSKA EWA AMED & O, Gołuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A O MARKHOR BDC
(540)

(591) jasnozielony
(531) 03.04.05, 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.03,
26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Preparaty alkoholowe
do sporządzania napojów, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, stacjonarna oraz za pośrednictwem Internetu alkoholu, odzieży, nakryć
głowy oraz obuwia.
(111) 344119
(220) 2021 02 17
(210) 524785
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732)	GISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GISS Global Infrastructure & Security Solutions
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej pojazdów, części pojazdów, akcesoriów do pojazdów, rowerów, części rowerowych, akcesoriów do rowerów, sprzętu sportowego, sprzętu turystycznego,
odzieży, odzieży sportowej, obuwia, obuwia sportowego, Usługi
sprzedaży hurtowej pojazdów, części pojazdów, akcesoriów do pojazdów, rowerów, części rowerowych, akcesoriów do rowerów,

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych,
audio-video i telekomunikacji, Komputery i sprzęt komputerowy,
Sprzęt do komunikacji, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Okablowanie łącznościowe, Komputery łącznościowe, Aparatura łącznościowa, Mikrofalowe urządzenia łączności,
Urządzenia łączności satelitarnej, Anteny, Elektryczne urządzenia
łącznościowe, Systemy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej,
Monitory, Monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów,
Satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Tablety, Serwery komputerowe, Serwery sieciowe, Radary, Radary działające na fale milimetrowe [EHF], Radary działające na fale centymetrowe
[SHF], Anteny do radarów, Urządzenia do łączności bezprzewodowej,
Urządzenia do łączności przewodowej, Mikrofony do urządzeń łączności, Anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, Nadajniki stosowane do łączności w nagłych przypadkach, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt
do komunikacji, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, okablowanie łącznościowe, komputery łącznościowe,
aparatura łącznościowa, mikrofalowe urządzenia łączności, urządzenia łączności satelitarnej, anteny, elektryczne urządzenia łącznościowe, systemy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, monitory,
monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, satelitarne
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, tablety, serwery
komputerowe, serwery sieciowe, radary, radary działające na fale
milimetrowe [EHF], radary działające na fale centymetrowe [SHF],
anteny do radarów, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności przewodowej, mikrofony do urządzeń łączności,
anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, nadajniki
stosowane do łączności w nagłych przypadkach, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Budowa części budynków,
Budowa fundamentów budynków, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Konserwacja i naprawa pojazdów, Naprawa kontenerów
transportowych, Budowa infrastruktury łącznościowej, Konserwacja
sprzętu łącznościowego, Instalowanie sieci łączności elektronicznej,
Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów łączności komórkowej, 38 Usługi łączności kablowej, Usługi łączności satelitarnej, Usługi łączności
cyfrowej, Usługi łączności komputerowej, Usługi łączności radiowej,
Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności, Usługi łączności on-line, Użytkowanie systemów łączności elektronicznej, Dostarczanie
raportów dotyczących łączności, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi badawczo-rozwojowe, Badania technologiczne, Badania
dotyczące technologii, Badania laboratoryjne, Badania naukowe,
Badania techniczne, Badania nad oprzyrządowaniem, Chemiczne
badania analityczne, Technologiczne badania projektowe, Badania
dotyczące projektowania, Badania i analizy naukowe, Badania dotyczące technologii budowy maszyn, Teledetekcja lotnicza związana
z badaniami naukowymi, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska, Konsultacje techniczne w dziedzinie techniki lotniczej i astronautycznej, Usługi analityczne wykorzystujące radar, Usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych.

(111) 344120
(220) 2021 02 17
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	GRUZA BŁAŻEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Progo
(540)
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(510), (511) 39 Usługi spedycji, Spedycja ładunków, Spedycja ładunku
pomiędzy portami morskimi, Spedycja towarów, Logistyka transportu, Transport lądowy, Transport powietrzny, Transport wodny, Składowanie ładunków, Składowanie i dostarczanie towarów, Usługi dostarczania ładunków, Usługi przewozu ładunków, Usługi dystrybucyjne,
Usługi przeładunkowe, Organizowanie transportu ładunków, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, Usługi konsultacyjne związane z transportem,
Skomputeryzowane planowanie związane z transportem.

(111) 344121
(220) 2021 02 17
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nowe Życie by Auchan
(540)

(210) 524823

(591) zielony, biały
(531) 02.09.01, 24.15.03, 24.15.15, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi używanymi produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, w tym bielizna stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, akcesoria tekstylne, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Aparaty fotograficzne, Kamery, Telefony, Smartfony, Tablety cyfrowe, Książki, Gry komputerowe, w tym gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, w tym
nagrane płyty DVD, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
w tym płyty DVD, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
Zastawa stołowa, Meble i duże akcesoria dla dzieci i niemowląt,
w tym nosidełka dla niemowląt, chodziki dla dzieci, przewijaki, maty
do przewijania niemowląt, kojce, Wózki dziecięce, Samochodowe foteliki dziecięce, Wino, Zabawki, gry i akcesoria do zabawy, Artykuły
i sprzęt sportowy, Biżuteria i wyroby jubilerskie.
(111) 344122
(220) 2021 02 18
(210) 524824
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT EXPORT,
Bańska Niżna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO Z GÓR MARUSARZ
(540)

(210) 524816

(531) 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 26.13.25, 26.02.01, 26.02.16, 26.02.19
(510), (511) 32 Piwo.

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12

(111) 344123
(220) 2021 02 16
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) PLAN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)

(210) 524829
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAN TRANS
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.07, 26.11.08, 26.04.05
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa metali oraz tworzyw sztucznych, maszyny rolnicze, do robót ziemnych,
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, urządzenia
do przenoszenia i transportu, przenośniki, maszyny tartaczne, 9
Urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia elektryczne do sterowania maszynami, urządzeniami oraz ciągami technologicznymi, 40 Usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów
z metalu oraz tworzyw sztucznych, 42 Usługi dotyczące projektowania maszyn, urządzeń oraz przemysłowych ciągów technologicznych, usługi programowania maszyn, urządzeń, układów sterowania,
zasilania oraz bezpieczeństwa ciągów technologicznych, usługi uaktualniania i adaptacji programów komputerowych, usługi projektowania, opracowywania i programowania oprogramowania komputerowego.

sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: bransoletki
[biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: zawieszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z biżuterią: biżuteria szlachetna, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria sztuczna, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria
osobista, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: torebki, portmonetki i portfele, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.

(111) 344126
(220) 2021 02 18
(210) 524837
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) KPO MARKETING COMPANY LIMITED, Nikozja (CY)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	EXPEDITION
(540)

(111) 344124
(220) 2021 02 18
(210) 524833
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MAĆKOWIAK JAGODA PRZEDSIĘBIORSTWO JUBILERSKIE,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trusky
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Ozdoby [biżuteria], Bransoletki [biżuteria],
Zawieszki [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria osobista, 18 Torebki, portmonetki i portfele, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25
Odzież, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z ozdobami [biżuteria], Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: bransoletki
[biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: zawieszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z biżuterią: biżuteria szlachetna, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria sztuczna, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria
osobista, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: torebki, portmonetki i portfele, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(111) 344125
(220) 2021 02 18
(210) 524836
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MAĆKOWIAK JAGODA PRZEDSIĘBIORSTWO JUBILERSKIE,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRUSKY
(510), (511) 14 Biżuteria, Ozdoby [biżuteria], Bransoletki [biżuteria],
Zawieszki [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria osobista, 18 Torebki, portmonetki i portfele, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25
Odzież, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z ozdobami [biżuteria], Usługi

(591) biały, złoty, szary, żółty, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.20, 11.03.18, 01.15.05, 06.03.05, 19.07.01
(510), (511) 33 Aperitify, Arak, Baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), Brandy, Wino, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych],
Whisky, Wódka, Anyżówka [likier], Wiśniówka, Gin, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe],
Koktajle, Curacao, Likiery, Wstępnie zmieszane napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe zawierające owoce, Wódki [napoje], Napoje destylowane, Miód pitny, Likiery miętowe, Gorzkie nalewki, Nira [napój
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Rum, Sake, Gruszecznik, Cydr,
Alkohol ryżowy, Ekstrakty alkoholowe, Ekstrakty owocowe, alkoholowe, Esencje alkoholowe.
(111) 344127
(220) 2021 02 17
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNERGY
(540)

(210) 524854

(591) zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Kultura fizyczna, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Sport (wypożyczanie
sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi
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trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Organizacja konferencji
edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Edukacja sportowa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Organizacja imprez sportowych,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną,
Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Zapewnianie instruktażu
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.

(111) 344128
(220) 2021 02 17
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI OGRÓD
(540)

(210) 524858

nia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Restauracje dla turystów, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(111) 344130
(220) 2021 02 18
(210) 524871
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PRZYBYSZ KAMIL, Paprotnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Advena-art
(510), (511) 16 Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Litograficzne dzieła sztuki, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia,
Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], 17 Posągi i dzieła sztuki,
35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.
(111) 344131
(220) 2021 02 19
(210) 524879
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) MAZURKIEWICZ MAREK NIERUCHOMOŚCI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOD TECHNIKA
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.17.17
(510), (511) 29 Przetwory owocowe i warzywne, Mrożone owoce
i warzywa, Mrożone mieszanki owocowe i warzywne, Mrożone dania
gotowe z owoców i warzyw, Mrożone dania gotowe wegańskie, wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, Sałatki owocowe i warzywne, Zupy,
Składniki do sporządzania zup, Mrożone grzyby, Żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców
i warzyw, 30 Ryż, Tapioka, Sago, Wyroby mączne, Mrożone wyroby
mączne, Wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, Mrożone
wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, Gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, Ravioli, Pizza, Lasagne, Makarony,
Produkty zbożowe, Kasze, Wyroby piekarnicze, Lody, Lody spożywcze,
Lody spożywcze w proszku, Lody mleczne, Lody owocowe, Sorbety,
Desery lodowe, 40 Produkcja na rzecz osób trzecich żywności w tym
mrożonych owoców i warzyw, mrożonych mieszanek owocowych
i warzywnych, mrożonych dań gotowych z owoców i warzyw, mrożonych dań gotowych wegańskich, wegetariańskich i z dodatkiem mięsa,
wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów.
(111) 344129
(220) 2021 02 18
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) SINGH RANJEET, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIAN CURRY RESTAURACJA INDYJSKA
(540)
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(210) 524869

(591) czarny, biały, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedze-

(591) czarny, brązowy, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.01.03, 19.01.25, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 11 Automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania
w ogrodnictwie, Automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, Systemy nawadniania kropelkowego, Systemy zraszające do nawadniania, Zraszacze do nawadniania, 20 Drewniane
skrzynie, Pojemniki z drewna [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Skrzynki drewniane, Donice drewniane w postaci skrzyń,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów: automatyczne
urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, systemy
nawadniania kropelkowego, systemy zraszające do nawadniania,
zraszacze do nawadniania, drewniane skrzynie, pojemniki z drewna
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], skrzynki drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń, Sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów: automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania
w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, systemy nawadniania kropelkowego, systemy
zraszające do nawadniania, zraszacze do nawadniania, drewniane
skrzynie, pojemniki z drewna [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], skrzynki drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń.
(111) 344132
(220) 2017 05 30
(210) 472347
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 04
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATO #naMAXXXa
(540)

(531) 27.05.01, 01.03.02, 26.13.25
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(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne audiowizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video
CD, dyski kompaktowe, dyski komputerowe, dyski magnetyczne,
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe,
dyski optyczne z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków
komputerowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, filmy kinematograficzne, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, głośniki, głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, interfejsy komputerowe, kasety
audio, kasety dźwiękowe, kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety
wideo, kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery osobiste,
laptopy, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych,
płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, maszty
[anteny bezprzewodowe], maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych, maszty radiotelegraficzne, megafony, mikrofony,
monitory, monitory do komputerów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki
magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych,
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji optyczne,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji,
optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kompaktowe, DVD
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, zapisane dane, w tym
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, procesory tekstu, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu operacyjnego,
przenośne odtwarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, totalizatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane dotyczące określonej
problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, aplikacje mobilne,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, 16
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma,
druki, dzienniki, folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, druki), fotografie [wydrukowane], gazety, gazety
codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, komiksy, koperty
z tworzyw sztucznych do pakowania, książki, malarstwo [obrazy],
mapy, materiały do modelowania, materiały drukowane, materiały
klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, materiały piśmienne,
modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy, noże do papieru lub kartonu, obrazy, ochronne okładki na książki, okładki
na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, papierowe podstawki pod kufle do piwa, periodyki, pędzle, plakaty reklamowe,
plansze, pocztówki i widokówki, prospekty, przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, reprodukcje

graficzne, szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki,
woreczki, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry planszowe, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie
(salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy [atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy w zakresie marketingu, aukcje
telefoniczne i telewizyjne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie opinii, badania
rynku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, implementacja i stosowanie
porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat
w działalności artystycznej, informacja handlowa, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja reklam,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing
bezpośredni (reklama), marketing dotyczący promocji, obróbka tekstów, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji,
poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kinowych,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie i usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem
telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi handlowe,
reklama i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób
trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej
lub kinowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich,
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych,
reprodukcja dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, systematyzacja komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja informacji,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
ulotek i innych materiałów reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi domów aukcyjnych, usługi handlu on-line, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane
są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności
artystycznej, usługi menedżerskie, usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, usługi public relations, usługi rozlepiania
plakatów reklamowych, usługi zarządzania hotelami, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie
i administrowanie miejscami wystawowymi, zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzenie
w mediach, usługi zarządzania społecznością on-line, 38 agencje
prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, dzierżawa czasu
dostępu do witryn internetowych [isp], elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie
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wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja programów
radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu
lub terminali, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja
przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych,
odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna
i usługi przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie
informacji, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu
i na własną rzecz, prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza
muzycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie
rozgłośni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie transmisji
radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (webmessaging), przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie
danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych
przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych
związanych z pocztą elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu
przy pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami
telewizyjnymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych,
telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja
za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja
za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie [kamery internetowe],
transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablową, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmisje programów radiowych,
transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie
dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie
sportu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją,
usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi online, a mianowicie przesyłanie
wiadomości, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych,
usługi przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu,
usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji,
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne,
mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi
w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie obsługi
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące
transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji
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radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania
do witryn internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej,
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu
lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten
satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościowych,
wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń
do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, edukacyjne kursy wyjazdowe, e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem
połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym
piosenkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, loterie, losowanie nagród [loterie], montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż
programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm
wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego,
organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie konkursów
piękności, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów lub loterii audiotestowych, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie loterii, organizowanie spektakli, organizowanie
zabaw, prezentowanie programów radiowych, produkcja filmów,
produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja filmów,
produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez
sportowych na potrzeby radiowe, produkcja programów radiowych
i/lub programów telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie agencji
artystycznych, przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji
satelitarnej, przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia teatralne, przygotowywanie programów radiowych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, radiowe i telewizyjne serwisy
informacyjne, radiowe programy rozrywkowe, realizacja programów
radiowych [planowanie], rejestrowanie na taśmach video, reportaże
fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów
radiowych lub telewizyjnych, rozrywka [widowiska], selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez
osoby trzecie, świadczenie usług przez parki tematyczne, tłumaczenia, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczące
organizowania pokazów i widowisk artystycznych, organizowania
zawodów sportowych, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, usługi loterii, usługi nagrywania na taśmach
magnetowidowych, usługi nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki
radiowej, usługi reporterskie, usługi studia do prób [nagrywanie],
usługi studia nagrań, usługi świadczone przez parki rozrywki, usługi
udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, usługi udostępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży,
usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie
produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowania on-line,
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usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne,
widowiska muzyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, 43
bary szybkiej obsługi, biura i agencje zakwaterowania, domy turystyczne, domy wypoczynkowe, hotele, kantyny, kafeterie i bufety,
kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, usługi barowe, usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane
i restauracyjne, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 344133
(220) 2017 07 10
(210) 473888
(151) 2020 12 21
(441) 2017 10 30
(732)	GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie
łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia
budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble,
materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające
na kojarzeniu partnerów handlowych, pokazy towarów, handlowe
wystawy oraz targi w związku ze sprzedażą urządzeń sanitarnych,
płytek ceramicznych, glazury, oświetlenia, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów w związku ze sprzedażą urządzeń sanitarnych,
płytek ceramicznych, glazury, oświetlenia, usługi w zakresie design-managementu, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów szkoleniowych,
organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą
lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii wszystkie wyżej wymienione usługi w związku ze sprzedażą
urządzeń sanitarnych, płytek ceramicznych, glazury i oświetlenia,
usługi fotograficzne, 42 usługi architektów, designerów, doradców
wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla
wyposażenia wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz oraz
powierzchni zewnętrznych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja,
architektura, usługi projektowania basenów, obiektów publicznych
oraz wnętrz, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz.
(111) 344134
(220) 2020 03 04
(210) 510956
(151) 2021 07 15
(441) 2020 05 11
(732) BLUE OCEAN BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AZ Skin Science
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, kosmetyki, kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki naturalne, kosmetyki w postaci kremów, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające

do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], kremy kosmetyczne, kremy nawilżające,
41 organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminaria, organizowanie
wykładów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
wykładów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenie i instruktaż,
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, przekazywanie know-how
[szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych,
44 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, analiza kosmetyczna, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi,
salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 344135
(220) 2020 07 27
(210) 516505
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 12
(732) ŚWIĆ MARCIN MS DEVELOPMENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HARDWARE DIRECT
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie komputerowe, urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu,
elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia do przetwarzania
danych, aparatura do komunikacji sieciowej, komputery, tablety,
komputerowe stacje robocze, serwery komputerowe, obudowy serwerowe, dyski twarde, macierze dyskowe, monitory, części i akcesoria komputerowe, kontrolery RAID, sieciowe pamięci masowe (NAS),
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, szafy
serwerowe, komputerowe przełączniki sieciowe, zasilacze, zasilacze
sieciowe, zasilacze awaryjne, okablowanie komputerowe, okablowanie sieciowe, okablowanie elektryczne, systemy gaśnicze, urządzenia
pomiarowe i kontrolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, 35
usługi reklamowe, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych,
usługi konsultacji biznesowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji,
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy sieci internetowej, usługi sprzedaży oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych, serwerów i wyposażenia serwerowni, okablowania i osprzętu elektrycznego, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji
serwerów, sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi
urządzeń peryferyjnych, 42 usługi programowania komputerowego,

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

projektowanie oprogramowania, hosting serwerów, administracja
serwerów, oprogramowanie jako usługa, administrowanie stronami internetowymi, usługi wdrażania systemów komputerowych,
projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
oprogramowania, komputerów i sieci komputerowych, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów i sieci komputerowych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych z komputerów, instalacja,
konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 344136
(220) 2020 08 06
(210) 516842
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732)	ELIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLIFT
(540)

(591) szary, ciemnoniebieski
(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 dźwigi, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, mechanizmy wind, obciążki, części dźwigów, 37 konserwacja urządzeń dźwigowych, budownictwo.
(111) 344137
(220) 2020 08 13
(210) 517094
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) TRUST INVESTMENT PROJEKT 8 SPÓŁKA AKCYJNA,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUST INVESTMENT real estate & invest
(540)

(531) 04.02.05, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, organizacja
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie mieszkaniami,
zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
36 inwestycje finansowe, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, inwestycje kapitałowe inwestycje majątkowe
[nieruchomości], inwestycje przemysłowe, inwestycje w fundusze
powiernicze, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, wynajem budynków, wynajem biur do coworkingu, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa
zakwaterowania stałego, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem
mieszkań, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio
i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal wystawowych,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi maklerskie i pośrednictwo
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w obrocie papierami wartościowymi, zautomatyzowane pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo
w usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo reasekuracyjne,
pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo handlowe w zakresie
rozliczania zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo giełdowe
[akcje i obligacje], pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych
i aktywów, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, bankowość hipoteczna i pośrednictwo, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub
wynajmie gruntu, pośrednictwo w obrocie opcjami, pośrednictwo
w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw
nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo
w umowach oszczędnościowych towarzystw budowlanych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie finansowych instrumentów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
inwestycji finansowych w firmy energetyczne, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie
kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i towarów, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie,
pośrednictwo w zakresie praw emisyjnych, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, pośrednictwo w zakresie zapisów na akcje, pośrednictwo walutowe, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym
zakresie, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzanie akcjami,
zarządzanie aktywami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie budynkami, zarządzanie
domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie finansami,
zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe
akcjami, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie
finansowe funduszami emerytalnymi, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe
projektami renowacji budynków, zarządzanie finansowe programami
członkowskimi, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe
spółkami holdingowymi, zarządzanie finansowe udziałami w innych
firmach, zarządzanie finansowe w zakresie kont udziałowych, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego
i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie
funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu
offshore, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie
funduszem, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie gruntami, zarządzanie informacją
finansową i usługi analityczne, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie
inwestycjami dla klubów i towarzystw wzajemnych, zarządzanie inwestycjami w akcje, zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki,
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, zarządzanie inwestycjami funduszy emerytalnych,
zarządzanie inwestycjami i dystrybucja zmiennych rent, zarządzanie
kapitałem, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie
kredytami eksportowymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
zarządzanie kasą zapomogową, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
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papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie planami emerytalnymi, zarządzanie portfelami ubezpieczeń, zarządzanie portfelami papierów
wartościowych, zarządzanie portfelem, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie portfelem papierów wartościowych,
zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie portfelem zbywalnych
papierów wartościowych, zarządzanie postanowieniami finansowymi, zarządzanie powiernicze, zarządzanie powiernicze inwestycjami,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie programami akcjonariatu prywatnego, zarządzanie ryzykiem cenowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem kontrahentów,
zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie ryzykiem
związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie stratami
finansowymi, zarządzanie udziałami, zarządzanie ubezpieczeniami
grupowymi, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie zasobami gotówkowymi, zarządzanie zbywalnymi papierami wartościowymi, zarządzanie zyskami zatrzymanymi,
doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, 37 budowanie nieruchomości, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, czyszczenie i konserwacja, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
obiektów lotniskowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla małych lotnisk, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, wynajem maszyn budowlanych.

(111) 344138
(220) 2020 09 24
(210) 518643
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) WAGI WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOGA
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wagi kontrolne,
wagi kuchenne, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, wagi kieszonkowe, wagi elektryczne, wagi elektroniczne, przenośne cyfrowe
wagi elektroniczne, podręczne wagi elektroniczne, elektroniczne
wagi do użytku osobistego, wagi łazienkowe, cyfrowe wagi łazienkowe, wagi pocztowe, wagi sprężynowe, mówiące wagi, wagi do listów,
wagi do listów do użytku domowego, wagi do listów do użytku biurowego, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, cyfrowe wagi łyżkowe,
wagi czynników chłodniczych, wagi dla niemowląt, przyrządy do pomiaru wagi, wagi analizujące masę ciała, przyrządy po pomiaru wagi,
wagi do celów medycznych, przenośne cyfrowe wagi do bagażu,
wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, wibracyjne separatory jako sprzęt laboratoryjny, tampony laboratoryjne jako
sprzęt laboratoryjny, konduktometry, gęstościomierze, skanujące
gęstościomierze laserowe, mikroskopy, wirówki do użytku laboratoryjnego, wirówki laboratoryjne, mieszadła magnetyczne do użytku
laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, czujniki tensometryczne, czujniki, odważniki, cyfrowe siłomierze, dynamometry-siłomierze, statywy dwunóżkowe, dynamometry, elektroniczne
dynamometry, mierniki dynamometryczne, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 11
płyty grzejne, 42 usługi pomiarowe, usługi pomiarów technicznych,
usługi oceny pomiarów, wykonywanie pomiarów.

(111) 344139
(220) 2020 10 30
(151) 2021 07 26
(441) 2021 03 22
(732) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEN Premium Tea
(540)

(210) 520240

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów leczniczych, nalewki i napary do celów
leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, wszystkie powyższe jako herbaty lub
powstałe na bazie herbaty, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające
do celów leczniczych, herbaty z ziół do celów medycznych, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty.
(111) 344140
(220) 2020 12 03
(210) 521736
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VORWARTS PHARMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, wyroby medyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, suplementy diety, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, suplementy
diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów medycznych, żywność dla niemowląt, kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sanitarne do celów medycznych,
plastry, materiały opatrunkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
oraz hurtowej w zakresie następujących towarów: preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, suplementy diety,
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność dla niemowląt,
kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
(111) 344141
(220) 2020 12 03
(210) 521738
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VORWARTS PHARMA
(540)

(591) czarny, szary, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, wyroby medyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, suplementy diety, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, suplementy
diety wspomagające leczenie, preparaty wzmacniające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów medycznych, żywność dla niemowląt, kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sanitarne do celów medycznych,
plastry, materiały opatrunkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
oraz hurtowej w zakresie następujących towarów: preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, suplementy diety,
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność dla niemowląt,
kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.

(111) 344142
(220) 2020 12 04
(210) 521796
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOSBITO MAX
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, kosmetyki
do higieny, produkty zapachowe, produkty łagodzące ukąszenia
owadów, eteryczne olejki, kadzidła, świece zapachowe, 5 środki i wyroby biobójcze, środki i wyroby do zwalczania szkodników,
środki grzybobójcze, środki bakteriobójcze, pestycydy, preparaty
do dezynfekcji, środki i wyroby zwalczające owady, środki i wyroby
odstraszające owady, środki i wyroby wydzielające zapach odstraszający owady, lepy na owady, pułapki na owady i szkodniki, produkty
(preparaty, przedmioty, przyrządy) do usuwania kleszczy, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy, maści
i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, wyroby medyczne, 9 urządzenia służące
do zwalczania lub odstraszania owadów, elektryczne urządzenie
podgrzewające, ogrzewające różnych materiały w celu dozowania
środków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 11
urządzenie do dostarczania środków owadobójczych lub środków
odstraszających owady do otoczenia, części i akcesoria do takich
urządzeń.
(111) 344143
(220) 2020 12 22
(210) 522508
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INVENTO
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344144
(220) 2020 12 22
(210) 522517
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALISIA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344145
(220) 2020 12 22
(210) 522518
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
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(540)	NOBILIS
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344146
(220) 2020 12 23
(210) 522586
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIOSENNA ROSA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344147
(220) 2020 12 03
(210) 521713
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OVAL
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 344148
(220) 2021 05 14
(210) 528892
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732) REVOLT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVOLT ENERGY
(540)

(591) złoty
(531) 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne
do użytku domowego, Elektrolizery, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Moduły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa
słoneczne, Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i baterie suche, Panele
słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii
elektrycznej, 11 Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kolektory słoneczne do celów
grzewczych, Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Termiczne kolektory
słoneczne [ogrzewanie], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne w zakresie
baterii słonecznych, fotowoltaicznych modułów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, ogniw
słonecznych, modułów słonecznych, paneli słonecznych, urządzeń
fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania słonecznego
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na energię elektryczną, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, Informacja marketingowa, Reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(111) 344149
(220) 2021 03 25
(210) 526652
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) REIMANN-FURMANEK URSZULA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NAUTILUS PEARL
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 03.09.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 43 Motele, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi hoteli
i moteli, Usługi pensjonatów, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć
weselnych [miejsca], Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Udostępnianie sal konferencyjnych, Bary, Imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów,
Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności i napojów dla
gości, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 44 Aromaterapia,
Fizjoterapia, Masaż, Talasoterapia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie odchudzania, Udostępnianie
wanien do gorących kąpieli, Usługi manicure i pedicure, Usługi opalania natryskowego, Usługi saun, Usługi solarium.
(111) 344150
(220) 2021 04 07
(210) 527176
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) SIGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIGEO
(510), (511) 42 Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Pomiary
geodezyjne, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego.
(111) 344151
(220) 2021 04 08
(210) 527219
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) TOMCZYK MICHAŁ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAKWASANT
(510), (511) 30 Ciastka, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego].
(111) 344152
(220) 2021 04 08
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 527231

(540) ProgressCUK
(510), (511) 9 Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Elektroniczne systemy
kontrolne, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, Elektroniczne urządzenia sterujące, Elektryczne skrzynki sterownicze,
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywna aparatura wideo, Interaktywne ekrany graficzne,
Interaktywne urządzenia do transferu danych, Koncentratory połączeń, Mechanizmy zdalnego sterowania, Multipleksery telekomunikacyjne, Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji
graficznych, Oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie
komunikacyjne, Optyczne urządzenia komunikacyjne, Programy
do przetwarzania danych, Sieci komunikacyjne, Sieci do transmisji
danych, Sieci optyczne, Sieci telekomunikacyjne, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt telemetryczny, Sterowniki programowalne, Sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia
do monitorowania przebiegu procesów, Urządzenia do optycznej
transmisji cyfrowej, Urządzenia do sterowania procesami [elektryczne], Urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji
danych, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, Zdalne
urządzenia do monitorowania.
(111) 344153
(220) 2021 04 08
(210) 527233
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProgressRMB
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania,
Elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, Elektroniczne
urządzenia sterujące, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia do kontroli przebiegu procesów technologicznych [elektroniczne], Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia do zdalnego sterowania, Instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
(111) 344154
(220) 2021 04 09
(210) 527328
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732)	HOLY SHEEP! BRANDING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studio Holy
(510), (511) 9 Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Oprogramowanie do projektowania reklam online na stronach internetowych, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line
na stronach internetowych, Oprogramowanie do wynajmowania
przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, 35 Usługi
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny marki, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Optymalizacja stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Reklama biznesowych stron internetowych, Udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Usługi agencji
reklamowych, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie public
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relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, 41 Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Fotografia, Nauka fotografii, Produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Konsultacje edytorskie,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowania broszur, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Redagowanie tekstów pisanych,
Udostępnianie publikacji on-line, Udzielanie informacji związanych
z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi publikacji, Usługi
wydawnicze, 42 Projektowanie nazw firmowych, Usługi w zakresie
projektowania marki, Aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych,
Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia
stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, Projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, Programowanie stron internetowych, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron 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
stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych, Tworzenie stron internetowych, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych,
Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi w zakresie
projektowania stron internetowych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem
dostaw i portali e-biznesowych, Programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, Projektowanie portali sieciowych, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo i konsultacje dotyczące
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sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo projektowe, Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo technologiczne, Doradztwo w sprawach
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 45 Wynajem nazw domen internetowych, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen, Usługi doradcze
w zakresie nazw domen, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen, Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi
prawne], Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników
w globalnej sieci komputerowej, Doradztwo związane z rejestracją
nazw domen.

(111) 344155
(220) 2020 12 23
(210) 522588
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOWY KAMIEŃ
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344156
(220) 2020 12 23
(210) 522592
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LETNI PORANEK
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344157
(220) 2020 12 23
(210) 522594
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOCUS
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 344158
(220) 2020 12 31
(210) 522797
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM PIĘKNIE PUCHNĘ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIĘKNIE PUCHNĘ
(510), (511) 9 publikacje online, multimedia, programy, pliki-do pobierania, aplikacje, programy komputerowe, dyski i inne nośniki
elektroniczne z nagraniami, publikacje internetowe i elektroniczne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, e-booki, podręczniki, wydawnictwa, katalogi, informatory, czasopisma, podręczniki, poradniki,
druki, wszystkie wymienione w postaci elektronicznej do pobierania, 16 materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały drukowane, książki, podręczniki, broszury, czasopisma, wydawnictwa, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, artykuły papiernicze, gazety, 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej, organizacja konferencji, sympozjów, organizacja i prowadzenie kursów, usługi doradcze w zakresie edukacji, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pacjentów, publikacje online, publikacje medialne (nie do pobierania), usługi wydawnicze, 42 usługi badawcze i naukowe, ekspertyzy, analizy i opinie w dziedzinie medycyny, ochrony zdrowia, organizacji opieki medycznej, 44 usługi medyczne, działalność medyczna,
usługi i działalność rehabilitacyjna, doradztwo w zakresie działalności medycznej i ochrony zdrowia, rehabilitacji.
(111) 344159
(151) 2021 07 01

(220) 2020 12 31
(441) 2021 03 15

(210) 522798
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(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM PIĘKNIE PUCHNĘ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĘKNIE PUCHNĘ
(540)

(540)

(591) czarny, zielony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19,
27.05.22, 27.05.23, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 24.01.15, 24.01.18
(510), (511) 25 odzież, 35 reklama, 41 organizowanie zawodów sportowych.

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 02.05.08, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje online, multimedia, programy, pliki-do pobierania, aplikacje, programy komputerowe, dyski i inne nośniki
elektroniczne z nagraniami, publikacje internetowe i elektroniczne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, e-booki, podręczniki, wydawnictwa, katalogi, informatory, czasopisma, podręczniki, poradniki,
druki, wszystkie wymienione w postaci elektronicznej do pobierania, 16 materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały drukowane, książki, podręczniki, broszury, czasopisma, wydawnictwa, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, artykuły papiernicze, gazety, 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej, organizacja konferencji, sympozjów, organizacja i prowadzenie kursów, usługi doradcze w zakresie edukacji, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pacjentów, publikacje online, publikacje medialne (nie do pobierania), usługi wydawnicze, 42 usługi badawcze i naukowe, ekspertyzy, analizy i opinie w dziedzinie medycyny, ochrony zdrowia, organizacji opieki medycznej, 44 usługi medyczne, działalność medyczna,
usługi i działalność rehabilitacyjna, doradztwo w zakresie działalności medycznej i ochrony zdrowia, rehabilitacji.
(111) 344160
(220) 2021 01 04
(210) 522871
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO FINI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 słodycze, cukierki.
(111) 344161
(220) 2020 06 08
(210) 514491
(151) 2021 08 20
(441) 2020 07 27
(732) KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K. S. ROW RYBNIK

(111) 344162
(220) 2020 12 22
(210) 522527
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PŁACHETKO-KRAJEWSKA ADRIANNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAVONADA
(540)

(591) niebieski, fioletowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież dziewczęca, body niemowlęce, stroje kąpielowe dla dzieci, stroje kąpielowe dla kobiet, opaski na głowę (odzież), czapki jako nakrycia głowy,
skarpetki, golfy, legginsy, sukienki, spódnice, t-shirt, bluzy, spodenki,
śpioszki, pajacyki, 26 opaski na włosy, gumki do włosów, 35 sprzedaż
artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego.
(111) 344163
(220) 2021 06 02
(210) 529741
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) Shandong Chunwang Food Technology Co.,Ltd.,
Linyi City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYONE
(540)

(591) czerwony
(531) 28.03.99, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 Orzechy przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Orzechy preparowane, Nasiona przetworzone, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Warzywa konserwowane, Warzywa
liofilizowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa gotowane, Warzywa fermentowane, Warzywa grillowane, Warzywa przetworzone, Warzywa preparowane, Warzywa marynowane, Warzywa
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa suszone, Owoce konserwowane, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach,
Kandyzowane przekąski owocowe, Chipsy owocowe, Kandyzowane
owoce.

Nr 31/2021
(111) 344164
(220) 2019 07 22
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 02
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOK SZKOŁA NARCIARSKA
(540)
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(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.01, 06.01.02
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, w szczególności: aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnieżne, rowery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi
narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów,
ulotek, prospektów, druków próbek), reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podróżach i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych
i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo
w sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie biur
turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu,
sprzedaż miejsc na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek, wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe
kolejami liniowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka
i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym
w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach,
nauka w zakresie sportu, obozy sportowe, organizowanie obozów
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego,
udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu,
usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi
szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy
na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły nar-
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ciarskie, usługi szkoleniowe w zakresie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 344165
(220) 2020 02 25
(210) 510600
(151) 2020 10 13
(441) 2020 06 22
(732) ZĘBRZUSKI JAROSŁAW SZAKLE PL INSTYTUT TECHNIKI
OKRĘTOWEJ, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAWIESIA I TECHNIKI PODNOSZENIA szakle.pl
(540)

(531) 14.01.02, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe zawiesia do przenoszenia ładunków.
(111) 344166
(220) 2021 02 10
(210) 524508
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO FLOWERS
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tłoczynek
(540)

(591) ciemnozielony, jasnobrązowy
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy,
kompoty, Jaja, Mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, 30
Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, Ryż, Tapioka i sago, Mąka
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody,
Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól,
Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 31 Ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny
i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pomocą środków komunikacji elektronicznej
czyli przez Internet oraz przez sklepy stacjonarne produktów marki
tłoczynek, w tym: olejów spożywczych tłoczonych na zimno, makucha, ziaren, oliwy z oliwek, octu, zakwasów, ziaren, herbaty, kawy,
kakao, miodów, w tym miodów manuka, bakali, suszonych owoców
i warzyw, przypraw, soków i syropów, masła, w tym również masła
orzechowego, mleko, w tym mleko sojowe, płatki i musli, kasze i makarony oraz ryż.
(111) 344167
(220) 2021 02 10
(210) 524517
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) Sara Lee Foods, LLC, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) JIMMY DEAN
(510), (511) 30 Mrożone przystawki śniadaniowe składające się z jajka, mięsa i ziemniaków, Mrożone przystawki składające się z jajka,
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mięsa i sera, Mrożone kanapki śniadaniowe, Burrito śniadaniowe,
Paczkowane posiłki składające się ciasteczek, naleśników i tostów
francuskich, Naleśnik i kiełbasa na patyku i kiełbasa owinięta naleśnikiem, Tosty francuskie i kiełbasa na patyku, Kanapki z mięsem,
Kanapki śniadaniowe.

(111) 344168
(220) 2021 02 11
(210) 524528
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) STORY HOUSE EGMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) story house EGMONT
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 2 Materiały do malowania, rysowania, szkicowania, 9
Aplikacje do pobrania na różne urządzenia elektroniczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, E-booki, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne
aplikacje na tablety, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Elektroniczne bazy danych, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Etui na [różne urządzenia
elektroniczne, płyty i inne nośniki, okulary], Interaktywne [oprogramowanie różnego rodzaju], Interaktywne publikacje elektroniczne,
Komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane
na płytach i innych nośnikach elektronicznych, Książki w formacie
cyfrowym do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania,
Oprogramowanie do [np. gier, interaktywnej rozrywki], Podcasty,
Pokrowce na [różne elektroniczne akcesoria], Publikacje elektroniczne [różnego rodzaju], 16 Artykuły papiernicze, Czasopisma [periodyki], Dekoracje ścienne z papieru, Karty do kolekcjonowania, Książki,
Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z dziedziny gier i grania, Komiksy, Książki kucharskie, Naklejki/Albumy na naklejki, Plakaty
z papieru lub kartonu, Torby papierowe, 18 Torby plażowe, sportowe, turystyczne, 25 Apaszki i inne akcesoria na szyję, Bluzy, Chustki
i chusty, Czapki, Czapki z daszkiem, Koszulki/Koszulki polo, Szaliki, 28
Figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], Figurki do zabawy,
Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Gry, Gry elektroniczne, Gry
fabularne, Gry karciane, Gry-łamigłówki, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry towarzyskie, Karty do gry, Klocki do budowy i łączenia, Puzzle, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki sprzedawane w formie
zestawów, Zestawy gier planszowych, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Elektroniczne przetwarzanie
danych, Fakturowanie, Księgowość, Marketing, w tym internetowy,
Reklama, w tym reklama on-line, Usługi handlu detalicznego online,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 38 Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 41 Administrowanie
konkursami, Administrowanie usługami rozrywkowymi, Badania
edukacyjne, Dostarczanie informacji dotyczących książek, czasopism, gier, mediów elektronicznych, Gry oferowane on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, w tym elektronicznej, Konkursy, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
w tym czasopism, Publikacja czasopism, książek, innych materiałów
drukowanych, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 42 Projektowanie druków, gier,
ilustracji, stron internetowych, produktów multimedialnych, Usługi
projektowe w zakresie opracowań graficznych, 45 Badania w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie dóbr będących przedmiotem praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

(111) 344169
(220) 2021 02 11
(210) 524529
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) STORY HOUSE EGMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) story house EGMONT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 Materiały do malowania, rysowania, szkicowania, 9
Aplikacje do pobrania na różne urządzenia elektroniczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, E-booki, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne
aplikacje na tablety, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Elektroniczne bazy danych, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Etui na [różne urządzenia
elektroniczne, płyty i inne nośniki, okulary], Interaktywne [oprogramowanie różnego rodzaju], Interaktywne publikacje elektroniczne,
Komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane
na płytach i innych nośnikach elektronicznych, Książki w formacie
cyfrowym do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania,
Oprogramowanie do [np. gier, interaktywnej rozrywki], Podcasty,
Pokrowce na [różne elektroniczne akcesoria], Publikacje elektroniczne [różnego rodzaju], 16 Artykuły papiernicze, Czasopisma [periodyki], Dekoracje ścienne z papieru, Karty do kolekcjonowania, Książki,
Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z dziedziny gier i grania, Komiksy, Książki kucharskie, Naklejki/Albumy na naklejki, Plakaty
z papieru lub kartonu, Torby papierowe, 18 Torby plażowe, sportowe, turystyczne, 25 Apaszki i inne akcesoria na szyję, Bluzy, Chustki
i chusty, Czapki, Czapki z daszkiem, Koszulki/Koszulki polo, Szaliki, 28
Figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], Figurki do zabawy,
Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Gry, Gry elektroniczne, Gry
fabularne, Gry karciane, Gry-łamigłówki, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry towarzyskie, Karty do gry, Klocki do budowy i łączenia, Puzzle, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki sprzedawane w formie
zestawów, Zestawy gier planszowych, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Elektroniczne przetwarzanie
danych, Fakturowanie, Księgowość, Marketing, w tym internetowy,
Reklama, w tym reklama on-line, Usługi handlu detalicznego online,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 38 Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 41 Administrowanie
konkursami, Administrowanie usługami rozrywkowymi, Badania
edukacyjne, Dostarczanie informacji dotyczących książek, czasopism, gier, mediów elektronicznych, Gry oferowane on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, w tym elektronicznej, Konkursy, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
w tym czasopism, Publikacja czasopism, książek, innych materiałów
drukowanych, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 42 Projektowanie druków, gier,
ilustracji, stron internetowych, produktów multimedialnych, Usługi
projektowe w zakresie opracowań graficznych, 45 Badania w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie dóbr będących przedmiotem praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
(111) 344170
(220) 2021 02 11
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732)	GOŁĄB PAWEŁ, Warszawa (PL);
MICHEREWICZ PIOTR, Warszawa (PL);
BOBIŃSKI KONRAD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greet

(210) 524531
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(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Komunikacja za pomocą środków elektronicznych,
Wzajemna komunikacja komputerowa, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344171
(220) 2021 02 12
(210) 524539
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) POLSIL BIOPREPARATY IZABELA GUTORSKA & TOMASZ
SZANCIŁO SPÓŁKA JAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILOMAX
(510), (511) 1 Preparaty bakteryjne do celów rolniczych.
(111) 344172
(220) 2021 02 12
(210) 524540
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) KURKOWSKA DOROTA REPUBLIKA SMYKA, Borkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKIE PLĄSY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla małych dzieci, Pajacyki dla dzieci-odzież, Obuwie dla dzieci, Nakrycia głowy dla
dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki dla dzieci, Kostiumy
kąpielowe dla dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki dla niemowląt i małych
dzieci, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bliźniaki-odzież,
Body-odzież, Chusty-odzież, Czapeczki na przyjęcia-odzież, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dolne części ubrań-odzież, Duże
luźne kaptury-odzież, Dzianina-odzież, Golfy-odzież, Kombinezony-odzież, Komplety do biegania-odzież, Komplety do joggingu-odzież, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież
sportowa, Kurtki-odzież, Kurtki pikowane-odzież, Majtki dziecięce-odzież, Maski ochronne-odzież, Maski ochronne-modna odzież, Narzutki na ramiona-odzież, Ocieplacze na kolana-odzież, Ocieplacze
na ręce-odzież, Odzież, Odzież damska, Odzież codzienna, Odzież
dla chłopców, Odzież do biegania, Odzież do spania, Odzież dziana,
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
niemowlęca, Odzież pluszowa, Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa,
Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież taneczna, Odzież w stylu
sportowym, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia
dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla
niemowląt, Odzież wodoodporna, Ogrzewacze rąk-odzież, Okrycia wierzchnie-odzież, Paski materiałowe-odzież, Pikowane kurtki-odzież, Rękawiczki-odzież, Rękawiczki jako odzież, Śpioszki,
pajacyki-odzież, Spodnie do joggingu-odzież, Swetry-odzież, Szaliki-odzież, Topy-odzież, Wstawki jako części odzieży, Wyprawki dziecięce-odzież, Zestawy typu „bliźniak”-odzież.

(111) 344173
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) BELFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURENA
(540)
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(591) biały, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 29 Zupy, Zupy w puszkach, Gotowe dania warzywne,
Gotowe produkty z warzyw, Gotowe dania z mięsa, Potrawy mięsne
gotowane, Buliony, Krokiety, Sałatki gotowe.
(111) 344174
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) DOBRE PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUP NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 524551

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 36 Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie kapitału
w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Oszacowania
majątku nieruchomego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości,
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości.
(111) 344175
(220) 2021 02 12
(210) 524552
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) KOMPANIA SOLARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMPANIA SOLARNA
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie do oświetlania,
Transformatory elektryczne, Instalacje elektryczne, Ogniwa galwaniczne, Przemienniki, inwertory [eIektryczność], Akumulatorki, elektryczne,
Akumulatory, elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Baterie słoneczne,
Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 Zasobniki
ciepła, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Podgrzewacze powietrza,
Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia na gorące powietrze, Urządzenia
do ogrzewania, Regeneratory ciepła, Instalacje grzewcze, Instalacje
do ogrzewania wodnego, Kotły grzewcze, Urządzenia do ogrzewania
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na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Urządzenia i instalacje
oświetleniowe, Piece [urządzenia grzewcze], Zasobniki pary, Pompy
ciepła, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Piece słoneczne,
Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Urządzenia chłodzące, Naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, 19 Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
Pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, Panele
akustyczne niemetalowe, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa pomp, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Naprawa linii wysokiego napięcia,
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Układanie kabli, Usługi elektryków, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 Dostawa
energii elektrycznej, Dystrybucja energii, 41 Wyższe uczelnie [edukacja],
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi trenerskie, Przekazywanie
know-how [szkolenia], 42 Projektowanie budowlane, Opracowywanie
projektów technicznych, Usługi inżynieryjne, Badania geologiczne,
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Audyt energetyczny, Badania naukowe, Badania w dziedzinie budownictwa, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii.

(111) 344176
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ESSENTIVALpro
(540)

(210) 524555

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, Kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, Bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, Preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, Preparaty
do depilacji, Dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, Mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, Olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
Antyseptyczny ałun po goleniu, heliotropina, Jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, Kadzidełka, kadzidła, Sole do kąpieli do innych
celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, Woda kolońska,
kleje do przymocowań sztucznych włosów, Maseczki kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, kosmetyki, Kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, Preparaty do kręcenia włosów, Ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, Lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, Lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, Maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, Mleko migdałowe
do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 Aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, Batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, Białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, Leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, Preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, Herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, Środki
przeciw migrenie, leki dla ludzi, Napoje lecznicze, środki nasenne, środki
na uspokojenie, Wody mineralne do celów leczniczych, Pastylki do celów farmaceutycznych, Przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Suplementy mineralne do żywności, Tabletki do celów farmaceutycznych, Żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, Cukierki do celów leczniczych,

środki przeczyszczające, Wody mineralne do celów leczniczych, Syropy
do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, Witaminowe preparaty, środki oczyszczające, Pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, Herbata odchudzająca do celów leczniczych, Środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne,
Muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, Olejki lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(111) 344177
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732)	GAST MAURYCY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMBITNI
(540)

(210) 524556

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.04, 16.01.06, 16.01.25, 26.11.08
(510), (511) 41 Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi szkoleniowe
dotyczące stosowania technologii informatycznej, Szkolenia w zakresie programowania komputerów.
(111) 344178
(220) 2021 02 14
(210) 524606
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa basic
(540)

(591) biały, różowy
(531) 29.01.12, 25.05.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, Berety,
Chustki na głowę, Chimary, Chusty [odzież], Czapki bejsbolówki,
Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe,
Czapki narciarskie, Czepki damskie, dziecinne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Kapelusze, Kapelusze papierowe [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 344179
(220) 2021 02 14
(210) 524607
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa basic
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 344180
(151) 2021 07 19

(220) 2021 02 14
(441) 2021 03 22

(210) 524609
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(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa classic
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 344181
(220) 2021 02 14
(210) 524610
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 22
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa craze
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 344182
(220) 2021 02 14
(210) 524611
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 22
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa craze
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 344183
(220) 2021 02 14
(210) 524612
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa sport
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
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(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(111) 344184
(220) 2021 02 14
(210) 524613
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa sport
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, berety,
chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
narciarskie, czepki damskie i dziecinne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży
i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 344185
(220) 2021 02 15
(210) 524621
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) KORDYS PATRYCJA KORDYS NIERUCHOMOŚCI, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORDYS Biuro nieruchomości
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.07, 07.01.08
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości.
(111) 344186
(220) 2021 02 15
(210) 524623
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mościska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lashes 2LOVE
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do makijażu, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów.
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(111) 344187
(220) 2021 01 09
(210) 522996
(151) 2021 06 25
(441) 2021 03 08
(732)	GÓRALCZYK ROBERT TAPICERSTWO-STOLARSTWO-HANDEL
ROBERT GÓRALCZYK, GALERIA WNĘTRZ 146,
Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALERIA WNETRZ 146 meble-dodatki
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki, stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki
dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel
(prócz bielizny pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 sprzedaż:
mebli, materacy, stelaży, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, rolet okiennych, tablic
ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, elementów
służących do dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina,
urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli,
dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin,
pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli,
abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, materiałów w tym materiałów tapicerskich, skór obiciowych, stoisk wystawowych, materiałów budowlanych, artykułów
instalacyjnych, usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego
podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-eksportowej,
usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie wystaw w celach
handlowych i promocyjnych, wydawanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie mebli, sprzętu biurowego, sprzętu AGD, stoisk wystawowych, elementów dekoracji wnętrz, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlową i gospodarczą,
prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, reklama online za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, doradztwo i pośrednictwo
w sprawach personelu, wycena mebli, sprzętu biurowego, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, dekorowanie wystaw, 42 projektowanie mebli.
(111) 344188
(220) 2021 01 13
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRANDE CONTE COLLEZIONE ORO
(540)

(210) 523083

(591) czarny, złoty, różowy, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 07.01.01, 25.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe w postaci win,
win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.

(111) 344189
(220) 2021 01 14
(210) 523133
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732)	ŁOWKIEWICZ JADWIGA, ŁOWKIEWICZ KRZYSZTOF,
BRONISZEWSKA GABRIELA, BRONISZEWSKI SEBASTIAN VISIO
SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALPINO
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe
oraz wyroby z tych materiałów, 21 ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, gąbki czyszczące, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 27 dywany,
chodniki i maty, dywaniki i maty samochodowe, chodniki dywanowe, chodniki [maty], antypoślizgowe maty prysznicowe.
(111) 344190
(220) 2021 01 14
(210) 523138
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR+ cardio
(540)

(591) czarny, czerwony, złoty, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 24.13.09, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
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okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 344192
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRANDE CONTE
(540)

(210) 523150

(111) 344191
(220) 2021 01 14
(210) 523148
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR UP!
(540)

(591) czarny, brązowy, złoty, czerwony, biały
(531) 24.09.03, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15, 26.01.01, 25.07.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina
musujące.
(591) czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, zielony
(531) 26.11.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,

(111) 344193
(220) 2021 01 14
(210) 523154
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR UP!
(540)

(591) ciemnozielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, prepa-
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raty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 344194
(220) 2021 01 14
(210) 523155
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR essential
(540)

(591) ciemnozielony, granatowy, zielony, błękitny, żółty, czerwony
(531) 26.11.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-

ruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 344195
(220) 2021 01 14
(210) 523157
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR essential
(540)

(591) ciemnozielony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 344196
(220) 2021 01 14
(210) 523158
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR FIT!
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deo i akcesoria do nich w postaci gamepadów, kontrolerów, pistoletów, konsole do gier wideo do użytku z ekranem lub monitorem zewnętrznym, kontrolery, dżojstiki, gamepady, pistolety jako akcesoria
do konsol do gier wideo, urządzenia do gier komputerowych, sprzęt
do gier wideo.

(591) ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 344198
(220) 2021 01 19
(210) 523309
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiaBella
(540)

(591) biały, złoty, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 523238

(111) 344199
(220) 2021 01 21
(210) 523455
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) BALETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PZO BIURA
(540)

(531) 16.01.08, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 pobieralne programy, programy komputerowe i inne
programy do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, programy do gier wideo do pobrania, kartridże z nagranymi grami wideo, karty pamięci zawierające gry, oprogramowanie do gier
do użytku z konsolami do gier wideo, urządzenia do gier wideo
w postaci konsoli do gier z nagranymi grami wideo oraz urządzeń
sterujących do gier, 28 konsole do gier wideo, konsole do gier wi-

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 25.01.01
(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 pośrednic-

(111) 344197
(220) 2021 01 15
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) WIJAS KAMIL, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEGASUS
(540)
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twem 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.

kułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą plakatów,
Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą plakatów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą kostek do gitar, Usługi
sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą kostek do gitar, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą pałeczek perkusyjnych,
Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą pałeczek perkusyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą torebek,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą torebek, Usługi
sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą worków i sakiewek, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą worków i sakiewek,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą magnesów dekoracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą magnesów dekoracyjnych, Usługi handlu detalicznego obejmującego
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu hurtowego obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
Usługi handlu detalicznego w związku z płytami CD z muzyką, Usługi
handlu hurtowego w związku z płytami CD z muzyką, Usługi handlu
detalicznego w związku z płytami winylowymi z muzyką, Usługi handlu hurtowego w związku z płytami winylowymi z muzyką, Usługi
handlu detalicznego w związku z plikami z muzyką, Usługi handlu
hurtowego w związku z plikami z muzyką, Usługi handlu detalicznego w związku z filmami z nagraniami video, Usługi handlu hurtowego
w związku z filmami z nagraniami video.

(111) 344201
(220) 2021 01 25
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) WĘGIEL GRZEGORZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) family bistro
(540)

(210) 523563

(111) 344200
(220) 2021 01 25
(210) 523524
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732)	GRUDZIŃSKI PAWEŁ, Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAPPYSAD
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.14, 24.17.25
(510), (511) 25 Koszulki z nadrukami, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki dla dzieci, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki z daszkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Akcesoria na szyję, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, 35 Usługi handlu detalicznego online obejmującego
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-

(591) zielony, biały, czarny
(531) 05.03.15, 26.01.03, 26.01.18, 01.15.15, 11.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracji
fast-food, Usługi barów typu fast-food na wynos, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania
na wynos, Rezerwacja stolików w restauracjach, Restauracje z grillem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów
i restauracji, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Imprezy firmowe-zapewnianie jedzenia i napojów, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Pizzerie,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 344202
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) BHAGAT DINESH KUMAR, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 523584

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) INDIA GARDEN BHAGAT DINESH KUMAR
(510), (511) 43 Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Puby, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Usługi cateringu
specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, Organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, Zapewnianie
jedzenia i napojów na imprezy filmowe, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia.
(111) 344203
(220) 2021 01 26
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) PUCHAŁA KACPER, Zakopane (PL);
WIROWSKI MIKOŁAJ, Zakopane (PL);
BIENIARA MAKSYMILIAN, Białka Tatrzańska (PL);
KLAMERUS BARTOSZ, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROZEN NIGHT
(540)

(210) 523644

(591) jasnoniebieski, biały, ciemnoniebieski
(531) 01.11.12, 25.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrania magnetyczne, Pliki multimedialne do pobrania, Wstępnie nagrane płyty, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dane zapisane magnetycznie, Emotikony do pobrania
na telefony komórkowe, Hologramy, Hologramy do poświadczania
autentyczności produktów, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne],
Mikrofilmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Taśmy z nagraniami,
Wstępnie nagrane dyski, Wstępnie nagrane dyski kompaktowe, Zapisane pliki danych, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe,
Czasopisma elektroniczne, Czcionki drukarskie do pobrania, Czcionki
drukarskie do pobrania przy użyciu przekazu elektronicznego, Czcionki zapisane na nośnikach magnetycznych, Czułe filmy reprograficzne
[naświetlone], Dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, Dyski optyczne z muzyką, Dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania,
Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy animowane, Filmy do pobrania, Filmy do przezroczy
naświetlone, Filmy [błony] naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy rysunkowe animowane,
Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy światłoczułe [naświetlone], Filmy wideo, Fotografie cyfrowe do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych,
Grafiki komputerowe do pobrania, Interaktywne płyty DVD, Interaktywne publikacje elektroniczne, Kinematograficzne filmy, Książki zapisane na płytach, Książki zapisane na taśmach, Media do pobierania,
Mikrofilm [naświetlony], Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania,
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana
z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu,
Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z kompu-
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terowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Nagrane cyfrowe taśmy audio [DAT], Nagrane
dyski wideo, Nagrane filmy, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane
kasety wideo z kreskówkami, Nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty CD, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty
DVD, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty
kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty VCD, Nagrane taśmy audio
niemuzyczne, Nagrane taśmy audio z grami, Nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrane
taśmy wideo, Nagrane taśmy wideo niemuzyczne, Nagrane taśmy
wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy wideo zawierające
gry, Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne,
Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne na taśmach, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania
wideo, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Naświetlone filmy światłoczułe, Naświetlone filmy o podwyższonej czułości,
Naświetlone taśmy filmowe, Negatywy fotograficzne, Pliki graficzne
do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty fotograficzne [naświetlone], Płyty kompaktowe z muzyką, Płyty nagrane z dźwiękiem,
Płyty nagrane z obrazami, Płyty [nagrania dźwiękowe], Płyty wideo
z nagranymi filmami animowanymi, Pobieralne broszury elektroniczne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty do pobrania,
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Serie muzycznych
nagrań dźwiękowych, Taśmy wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, Taśmy z nagraniami muzyki, Videocasty, Wstępnie nagrane filmy,
Wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, Wstępnie nagrane filmy
kinowe, Wstępnie nagrane taśmy audio, Wstępnie nagrane taśmy video, Wzory projektów graficznych do pobrania. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 344204
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) ZMYŚLONA AGNIESZKA, Ostrów Kaliski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZETWÓRSTWO MIĘSA ZMYŚLONY
(540)

(210) 523721

(591) biały, brązowy, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 09.01.10, 01.01.05, 07.01.09
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe
dania z mięsa, Konserwy mięsne, Liofilizowane mięso, Mięso liofilizowane, Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
Cielęcina, Drób, Dziczyzna, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Kiełbasy,
Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięsne nadzienia do ciast, Mięso
gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso kiełbasiane, Mięso konserwowane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone, Mięso
pieczone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso solone, Mięso świeże,
Mięso w puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mięso z osła, Mrożony
drób, Mus z kurczaka, Nerki zwierząt [podroby mięsne], Paczkowane mięso, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Podroby, Produkty mięsne mrożone, Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone
mięso konserwowe w puszce, Pulpety [żywność], Smażone mięso,
Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszone mięso,
Świeży drób, Szynka, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina.
(111) 344205
(220) 2021 01 26
(210) 523745
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) WÓJCIK MATEUSZ FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
GEO’S, Sępólno-Krajeńskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GEOX
(510), (511) 42 Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Pomiary geodezyjne.
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(111) 344206
(220) 2021 02 01
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALERIC SPRAY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021
(210) 523917

(591) żółty, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, Olejki eteryczne, 5 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty
i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty,
Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń,
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące
do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 344207
(220) 2021 01 29
(210) 523936
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPLANER
(540)

(591) ciemnozielony, zielony
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Działalność obiektów kulturalnych, w tym galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz
pozostałych obiektów kulturalnych.
(111) 344208
(220) 2021 02 02
(210) 523968
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) POCZTA PAULINA COSMOMEDICAL KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CosmoMedical Clinic
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Zabiegi depilacyjne,
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów na cellulitis, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi
kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zwierzęta
domowe (Zabiegi pielęgnacyjne-), Zabiegi higieniczne dla ludzi, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Konsultacje dotyczące kosmetyków,
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia.

(111) 344209
(220) 2021 02 03
(210) 524022
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiT1100
(510), (511) 9 Kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, Kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich
napięć, Kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, Kable
i przewody akustyczne, Kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, Złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(111) 344210
(220) 2021 02 03
(210) 524045
(151) 2021 07 09
(441) 2021 03 15
(732) MEDSTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASINOS
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, Reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenckich
dotyczących produktów, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi marketingowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Środki farmaceutyczne, Leki, Produkty lecznicze, Suplementy diety,
Kosmetyki, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty do mycia i pielęgnowania ciała, Mydła, Preparaty i artykuły higieniczne, Produkty
higieniczne dla kobiet, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Majtki
chłonne, Pieluchomajtki, Podkłady, Podpaski, Wkładki higieniczne,
Chusteczki, Śliniaki, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
sanitarne, Preparaty do dezynfekcji, Preparaty do dezynfekcji rąk,
Preparaty do dezynfekcji powierzchni, Preparaty do dezynfekcji narzędzi, Maty dezynfekcyjne, Chusteczki do dezynfekcji, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Środki czystości, Mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, Odzież ochronna, Odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Odzież ochronna
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do celów medycznych, Maseczki ochronne, Maski tlenowe, Odzież
medyczna, Rękawice ochronne, Rękawice medyczne, Ochraniacze
na obuwie, Czepki, Fartuchy, Maski i przyłbice, Opatrunki medyczne,
Materiały opatrunkowe i aplikatory, Igły, Strzykawki, Opatrunki, Bandaże, Kompresy, Plastry, Gaza, Środki opatrunkowe pierwszej pomocy, Wata, Waciki, Aparatura medyczna, Sprzęt medyczny, Akcesoria
do aparatury medycznej, Akcesoria do USG i EKG, Ciśnieniomierze,
Wagi, Termometry, Pulsometry, Pulsyksymetry, Żele do USG, EKG
i Holtera, Preparaty i artykuły medyczne, Preparaty i materiały diagnostyczne, Zaopatrzenie medyczne, Wyroby i akcesoria medyczne,
Cewniki, Dreny, Przyrządy chirurgiczne, Podkłady medyczne, Sondy,
Worki do zbiórki moczu, Diety do sondy, Pojemniki na mocz, Baseny sanitarne, Kaczki sanitarne, Szpatułki laryngologiczne, Kieliszki
do podawania leków, Miski, Pojemniki na kał, Pojemniki na odpady,
Wenflony, Zestawy do przetoczeń, Stazy uciskowe, Kraniki do zestawów do przetoczeń, Wgłębniki żołądkowe, Temblaki.

(111) 344211
(220) 2021 02 05
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) BUDZIARSKA MARCELINA, Smolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCYKOWE PRZEDSZKOLE
(540)

(111) 344213
(220) 2021 02 04
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732)	GUZA-WÓJTOWICZ ANETA, Radom (PL);
WLAZŁO KAZIMIERZ, Radom (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 524162

(591) brązowy, czarny, biały, czerwony, różowy, pomarańczowy,
zielony, niebieski, szary, fioletowy, żółty
(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie przedszkolne, Edukacja przedszkolna, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Kształcenie ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym, 43 Ośrodki opieki dziennej, Centra
opieki nad dziećmi, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Usługi
w zakresie ośrodków opieki dziennej, Placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi.
(111) 344212
(220) 2021 02 04
(210) 524164
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA, Okartowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA OKARTOWO MSR
ŚNIARDWY
(540)

(591) niebieski, czerwony, złoty, biały
(531) 18.04.02, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Usługi ratownictwa.

(591) niebieski, żółty
(531) 03.11.10, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi świadczone przez prawników, pomoce prawne
i doradców osobistych na rzecz osób fizycznych, grup osób, organizacji i przedsiębiorstw. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344214
(220) 2021 02 05
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732)	GRADOWSKI JANUSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCOVERY GEO PARK
(540)

(210) 524172

(591) czarny, fioletowy, różowy, biały, jasnofioletowy
(531) 26.15.09, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Muzea [usługi-] [wystawy], Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, Parki i miasteczka
rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Prowadzenie parków rozrywki,
Usługi parków tematycznych i parków rozrywki.
(111) 344215
(220) 2021 02 05
(210) 524183
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) INVETTE HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KO INVETTE
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Kampanie marketingowe,
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą
sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi marketingu bezpośredniego.
(111) 344216
(220) 2021 02 08
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) MEDICORETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATS&DROPS

(210) 524240

84

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021

(540)

(531) 01.15.15, 03.05.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla zwierząt
domowych.
(111) 344217
(220) 2021 02 05
(210) 524255
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SUN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SF
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, Perfumy, Olejki eteryczne,
Preparaty do wybielania, Środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do kąpieli,
nielecznicze, Zioła do kąpieli, Olejki do kąpieli, Mydła nielecznicze, 5
Produkty farmaceutyczne i preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, substancje dietetyczne i środki spożywcze
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do wypełnień stomatologicznych i wycisków stomatologicznych, Środki odkażające, Leki,
lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Lecznicze preparaty do higieny jamy ustnej i produkty do pielęgnacji zębów, Antyseptyczne
preparaty do pielęgnacji ciała, Lecznicze preparaty toaletowe, Herbata lecznicza, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Mydła
lecznicze, substancje lecznicze, Cukier, substytuty cukru i substancje
słodzące do użytku medycznego, Cukierki lecznicze, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi w zakresie czynności biurowych, Sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety i kosmetyków,
40 Obróbka materiałów do wytwarzania produktów chemicznych,
produktów farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety, kosmetyków i aparatury
medycznej, Wytwarzanie indywidualne lub na zamówienie produktów farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji
dietetycznych, suplementów diety i kosmetyków dla innych.
(111) 344218
(220) 2021 02 05
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) SUN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun farm
(540)

(210) 524257

(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, Perfumy, Olejki eteryczne,
Preparaty do wybielania, Środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do kąpieli,
nielecznicze, Zioła do kąpieli, Olejki do kąpieli, Mydła nielecznicze, 5
Produkty farmaceutyczne i preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, substancje dietetyczne i środki spożywcze
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do wypełnień stomatologicznych i wycisków stomatologicznych, Środki odkażające, Leki,
lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Lecznicze preparaty do higieny jamy ustnej i produkty do pielęgnacji zębów, Antyseptyczne
preparaty do pielęgnacji ciała, Lecznicze preparaty toaletowe, Herbata lecznicza, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Mydła
lecznicze, substancje lecznicze, Cukier, substytuty cukru i substancje
słodzące do użytku medycznego, Cukierki lecznicze, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi w zakresie czynności biurowych, Sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety i kosmetyków,
40 Obróbka materiałów do wytwarzania produktów chemicznych,
produktów farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety, kosmetyków i aparatury
medycznej, Wytwarzanie indywidualne lub na zamówienie produktów farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji
dietetycznych, suplementów diety i kosmetyków dla innych.

(111) 344219
(220) 2021 02 08
(210) 524267
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 29
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa Drzwi
(540)

(591) beżowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 07.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów do drzwi,
Informacja o powyższych usługach.
(111) 344220
(220) 2021 02 08
(210) 524268
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 29
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa Drzwi
(540)

(591) biały, beżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18, 07.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów do drzwi,
Informacja o powyższych usługach.

(531) 27.05.01, 03.11.01, 05.11.99, 26.01.16

(111) 344221
(220) 2021 02 08
(210) 524269
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 29
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) beżowy
(531) 29.01.07, 07.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów do drzwi,
Informacja o powyższych usługach.
(111) 344222
(220) 2021 02 08
(210) 524270
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, beżowy
(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów do drzwi,
Informacja o powyższych usługach.
(111) 344223
(220) 2021 02 08
(210) 524272
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów do drzwi,
Informacja o powyższych usługach.
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(111) 344224
(220) 2021 02 12
(210) 524546
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732)	HOME AIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) filtryaero
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.04.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry powietrza, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do celów przemysłowych, Filtry powietrza
do użytku domowego, Filtry powietrza do instalacji przemysłowych,
Filtry powietrza jako części maszyn lub instalacji do oczyszczania
powietrza, Filtry kurzu, Filtry do klimatyzacji, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry elektryczne
do klimatyzacji, Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do gazów
domowe lub przemysłowe Instalacje, Filtry do użycia z urządzeniami
do wentylacji, Filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, Filtry
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do oczyszczania gazów jako części domowych lub przemysłowych instalacji, Filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych, Filtry
powietrza do użytku jako elementy zatrzymujące kurz w procesach
przemysłowych, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia
do oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak:
filtry do oczyszczania powietrza, filtry powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry
powietrza do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza jako części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza, filtry
kurzu, filtry do klimatyzacji, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry
do instalacji przemysłowych, filtry do gazów-domowe lub przemysłowe instalacje, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry
do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry do oczyszczania gazów jako części domowych lub przemysłowych instalacji, filtry powietrza do użytku jako
odpylacze w procesach przemysłowych, filtry powietrza do użytku
jako elementy zatrzymujące kurz w procesach przemysłowych, instalacje do filtrowania powietrza, przemysłowe maszyny do filtrowania powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, jonizatory
do oczyszczania powietrza, separatory do oczyszczania powietrza,
filtry do oczyszczania gazów odlotowych, odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza.
(111) 344225
(220) 2021 02 15
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) VIP CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L lekki kęs
(540)

(210) 524660

(591) biały, czarny, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 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

86

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021

związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, Usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu hurtowego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu
online w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego w zakresie
leków dla ludzi, Usługi handlu hurtowego w zakresie leków dla ludzi,
Usługi handlu online w zakresie leków dla ludzi, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, Usługi handlu detalicznego w zakresie
naczyń, Usługi handlu hurtowego w zakresie naczyń, Usługi handlu
online w zakresie naczyń, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie posiłków i napojów,
44 Usługi dietetyków, Usługi świadczone przez dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Usługi doradcze w zakresie
dietetyki, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(540)

(111) 344226
(220) 2021 02 16
(210) 524689
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732)	GADOMSKA ELŻBIETA, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Elżbieta Gadomska SEENTECH
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klejami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klejami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z gumami [materiałami do klejenia], innymi
niż do użytku biurowego lub domowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z gumami [materiałami do klejenia], innymi niż do użytku
biurowego lub domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z aktywatorami [środkami chemicznymi], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z aktywatorami [środkami chemicznymi], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do transportowania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do transportowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze związkami do łączenia gumy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze związkami
do łączenia gumy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze związkami do łączenia powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze związkami do łączenia powierzchni.

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.13.25
(510), (511) 19 Beton, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, Beton syntetyczny, Podłogi betonowe, Betonowe rury, Pachołki betonowe, Słupy
betonowe, Pojemniki betonowe, Betonowe rzeźby, Belki betonowe,
Beton do odlewania, Beton gotowy do użycia, Beton na pomniki, Beton
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, Beton
samopoziomujący do użytku w budownictwie, Betonowe elementy brukowe, Betonowe elementy budowlane, Betonowe materiały budowlane,
Materiały kruszywowe do stosowania w betonie, Materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów
i betonu, Masa betonowa prefabrykowana, Kruszywa wykorzystywane
do przygotowywania betonu, Kostki brukowe betonowe, Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], Kamienie brukowe betonowe, Gotowe
betonowe elementy budowlane, Formy niemetalowe do betonu, Figury
z betonu, Figurki z betonu, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, Drogowe bariery ochronne z betonu, Budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
Budowlane elementy z betonu, Bloki wykonane z betonu do ochrony
brzegów rzeki, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, Bloczki
betonowe, Betonowe ściany oporowe, Betonowe przewody, Betonowe
płyty do nawierzchni drogowych, Betonowe poidła dla ptaków, Mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Niemetalowe materiały tkane do betonu, Okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu,
Panele betonowe, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Płyty
betonowe, Pokrycia betonowe, Pomniki betonowe, Popiersia z betonu,
Popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, Posążki z kamienia, betonu lub marmuru, Rzeźby z betonu, Ściany betonowe, Ściany betonowe
do celów budowlanych, Sklepienia betonowe, Słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, Szalunki niemetalowe do betonu.

(111) 344227
(220) 2021 02 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ZIMMERMAN WOJCIECH, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GLOBAL OPERATIVE
(540)

(210) 524799

(591) brązowy, biały
(531) 26.05.02, 26.05.10, 26.05.18, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Usługi w zakresie
pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego,
36 Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, 40 Obróbka metalurgiczna.
(111) 344228
(220) 2021 02 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ŻABKA ANETA FHU NOEMI, Latchorzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenome

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna, Odzież.
(111) 344229
(220) 2021 02 17
(210) 524857
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) STRUBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kuślin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRUBET
(540)

(111) 344230
(220) 2021 02 18
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) PRZYBYSZ KAMIL, Paprotnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) advena-art
(540)

(210) 524870

(210) 524831

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.22, 27.01.06, 24.17.25, 26.11.09, 24.17.01
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(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, Reprezentacje graficzne [rysunki,
obrazy], 17 Posągi i dzieła sztuki, 35 Usługi w zakresie handlu: Usługi
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich,
Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi w zakresie zamówień
online, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki Usługi informacyjne dla konsumentów: Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji
online dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(111) 344231
(220) 2021 02 18
(210) 524877
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COMO
(510), (511) 6 Blachodachówka, Pokrycia dachowe metalowe.
(111) 344232
(220) 2021 02 19
(210) 524913
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GARBARNIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RKS GARBARNIA KRAKÓW
(510), (511) 6 Figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, Statuetki
z metali nieszlachetnych, 9 Odznaki magnetyczne, Etui na smartfony,
Gwizdki sportowe, Magnesy dekoracyjne, Magnetyczne nośniki danych, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów
do uprawiania sportu, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy,
Pokrowce na smartfony, Maski ochronne, 14 Breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Medale, Medale pamiątkowe, Monety, Odznaki metalowe do noszenia
[metale szlachetne], Odznaki pamiątkowe, Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, Odznaki z metali szlachetnych, Ozdobne
wpinki do klapy, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali
szlachetnych [biżuteria], Wpinki pokryte emalią cloisonné, Krawaty
(Spinki do-), Ozdobne powłoki na spinki do mankietów, Porcelanowe
spinki do mankietów, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Spinki do krawatów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów i krawatów, Spinki
do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, Spinki do mankietów
posrebrzane, Spinki do mankietów wykonane z imitacji złota, Spinki
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych
z kamieniami szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane ze złota, Spinki do mankietów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów
z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Spinki do szali
mające charakter biżuterii, Szkatułki na spinki do mankietów, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Albumy do wklejania, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Bilety, Biuletyny
informacyjne, Chorągiewki papierowe, Czasopisma [periodyki], Fotografie [wydrukowane], Karty do kolekcjonowania, Biuletyny [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Ulotki, 24 Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Koce piknikowe, Ręczniki, 25 Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki
bez daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako
nakrycia głowy, Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Daszki [nakrycia
głowy], Daszki [odzież], Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki polo,
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Koszulki piłkarskie, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki dla dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki
bez rękawów do biegania, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 28 Karty do gry, Balony do gry, Balony na przyjęcia, Bumerangi,
Dyski sportowe, Figurki do zabawy, Konfetti, Maski zabawkowe, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Piłki do gier, Piłki do gier
i zabaw, Piłki do futsalu, Piłki do ćwiczeń, Piłki do gry, Piłki do piłki
nożnej, Piłki do zabawy, Piłki plażowe, Piłki sportowe, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły
sportowe], Śmieszne gadżety do zabawy, 41 Kultura fizyczna, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji, Informacja o rozrywce, Organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć w zakresie
sportów elektronicznych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, Organizowanie zawodów, Organizowanie zawodów
i imprez sportowych, Organizowanie zawodów piłki nożnej, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Wynajmowanie
stadionów, Wynajmowanie obiektów sportowych.

(111) 344233
(220) 2021 02 19
(210) 524918
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GARBARNIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKS GARBARNIA KRAKÓW 1921
(540)

(591) niebieski, czerwony, brązowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.05,
26.03.17, 29.01.14
(510), (511) 9 Odznaki magnetyczne, 14 Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, Odznaki pamiątkowe, Odznaki z metali szlachetnych, Ozdobne
wpinki do klapy, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali
szlachetnych [biżuteria], Wpinki pokryte emalią cloisonné, Ozdobne
powłoki na spinki do mankietów, Porcelanowe spinki do mankietów,
Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Spinki do krawatów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów i krawatów, Spinki do mankietów pokryte
metalami szlachetnymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki
do mankietów wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Spinki
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane ze złota, Spinki do mankietów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Spinki do szali mające charakter
biżuterii, Szkatułki na spinki do mankietów.
(111) 344234
(151) 2021 07 13

(220) 2021 02 18
(441) 2021 03 29

(210) 524928
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(732) 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nie Cukiernia
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 30 Batoniki, Batony zbożowe, Batoniki cukiernicze, Batony czekoladowe, Batoniki musli, Batony lodowe, Wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, Batony na bazie granoli, Batony zbożowe i energetyczne, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batony z orzechów
w karmelu, Produkty zbożowe w postaci batonów, Batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, Batoniki energetyczne na bazie zbóż,
Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Ciasto na ciastka, Ciasto na ciastka, Ciasta słodowe, Mieszanki ciasta, Ciasto naleśnikowe, Ciasto migdałowe, Ciasto francuskie,
Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Ciasta czekoladowe, Ciasta lodowe, Ciasto kruche, Ciasta mrożone, Kruche ciasto, Ciasta owsiane,
Ciasto do pieczenia ciastek, Ciasto na ciastka (kruche), Mrożone ciasto na ciastka, Ciasto filo, Ciasto biszkoptowe, Czekolada, Czekoladki,
Czekolada mleczna, Nadziewana czekolada, Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada nielecznicza, Substytuty czekolady, Sztuczna czekolada, Czekolada bezmleczna, Sos czekoladowy, Kremy
czekoladowe, Posypka czekoladowa, Wafle czekoladowe, Jajka czekoladowe, Cukierki czekoladowe, Krówki czekoladowe, Lizaki, Lizaki
lodowe, Lizaki mrożone, Lizaki [wyroby cukiernicze], Lizaki lodowe
zawierające mleko, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, Lody wodne o smaku owocowym w postaci
lizaków, Napoje czekoladowe, Napoje kawowe, Kakaowe napoje, Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające
makaron, Gotowe dania z makaronu, Chow mein [dania na bazie makaronu], Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki
pszenne, Płatki jęczmienne, Płatki śniadaniowe, Śniadaniowe płatki
ryżowe, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki z naturalnego
ryżu, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki owsiane i pszeniczne, Kasze, Kasze spożywcze, Chleb, Nadziewany chleb, Chleb razowy, Chleb
słodowy, Chleb chrupki, Świeży chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb
pitta, Chleb pita, Chleb naan (chleb indyjski), Duński chleb, Chleb
czosnkowy, Chleb żytni, Chleb bezglutenowy, Chleb sodowy, Chleb
wstępnie upieczony, Chleb i bułki, Chleb z przyprawami, Zakwas
chlebowy, Paluszki chlebowe, Miąższ chleba, Chleb wielozbożowy,
Pączki, Mąka na pączki, Churros [hiszpańskie pączki], Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ptysie, Praliny z waflem, Praliny
wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Kawa gotowa i napoje na bazie kawy, 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie.
(111) 344235
(220) 2021 02 18
(210) 524929
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 15
(732) KLUB WIEJSKI WILCZENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wilczeniec
(510), (511) 35 Reklama, marketing i promocja, Usługi reklamowe
w zakresie reklam radiowych, telewizyjnych, rozpowszechniania materiałów reklamowych, organizowania reklamowych pokazów i prezentacji, organizowanie imprez promocyjnych, organizowanie aukcji,
pośrednictwo handlowe bez kontaktu z towarem, fachowe doradztwo handlowe, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, Marketing dotyczący promocji sprzedaży
towarów i usług oraz wizerunku firmy i marki, Planowanie, opracowywanie oraz wdrażanie strategii i pomysłów marketingowych, Reklama
i marketing poprzez imprezy kulturalne, rozrywkowe i wydarzenia
sportowe, Kampanie marketingowe, Sponsoring promocyjny, Promowanie towarów i usług poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług

sponsorów z imprezami kulturalnymi i rozrywkowymi, Prezentowanie
produktów w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet) dla celów
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie pokazów mody, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pośrednictwo handlowe poprzez
kojarzenie kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej
ofercie różnych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożliwiającej obejrzenie i zakup tych towarów nabywcom hurtowym i detalicznym w sklepach, za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji
elektronicznej, Prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów
detalicznych oraz Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak:
kosmetyki dla zwierząt, Suplementy diety i preparaty witaminowe dla
zwierząt, Boksy dla koni, Kaski ochronne do jazdy konnej, Rekreacyjne
pojazdy kempingowe z przyczepą dla koni, przyczepy do przewozu
koni, Wyroby rymarskie, bicze, uprząż konna, baty ujeżdżeniowe,
podkowy końskie, okrycia dla koni, wędzidła dla koni, uździenice dla
koni, naczółki dla koni, uzdy dla koni, tykawki dla koni, buty dla koni,
chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, siodła do jazdy konnej, osłony na koński
ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok jako
element rzędu końskiego, artykuły do owijania nóg koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, strzemiona, derki dla koni
przeciw owadom, klapy na oczy dla koni, worki do karmienia koni,
sakwy, torby, plecaki, Szczotki i grzebienie dla koni, żłoby dla koni,
Buty do jazdy konnej, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa
konnego, Maty podłogowe do boksów w stajniach dla koni, Żywe konie, pasza dla koni, karma dla koni, jadalne smakołyki dla koni, Usługi
handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Programy lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych
w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów,
Usługi franchisingowe związane z organizowaniem i prowadzeniem
działalności handlowej i usługowej w sieci pod określony marką, 41
Usługi turystyczne związane z organizowaniem wypoczynku, Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, Usługi
w zakresie aktywnych form wypoczynku takich jak: gry zespołowe
na trawie, gry zręcznościowe, strzelnice, rozgrywki paintballowe,
szkoły przetrwania, Organizowanie zabaw (bale, bankiety, dyskoteki), Organizowanie imprez okolicznościowych (urodziny, chrzciny,
wesela, przyjęcia komunijne), Organizowanie zawodów sportowych,
Organizowanie pikników, spływów, rajdów, wczasów w siodle, półkolonii, wycieczek szkolnych, Organizowanie obozów jazdy konnej,
Usługi szkoleniowe w zakresie jazdy konnej, Organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, Wynajmowanie koni do rekreacji, Wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, Organizowanie polowań,
Organizowanie pokazów sportowych i akrobatycznych, Organizowanie turniejów, Organizowanie kuligów, Organizowanie zawodów
jeździeckich, Organizowanie pokazów kaskaderskich, Organizowanie
przedstawień, Organizowanie pokazów z zakresu tresury koni, Organizowanie pokazów jazdy konnej, Organizowanie pokazów instruktażowych w zakresie jazdy konnej, Usługi ujeżdżania koni, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów,
seminariów, szkoleń, kursów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi udostępniania obiektów i sprzętu do jazdy konnej, 43
Usługi turystyczne związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem,
wynajmowanie domów, chat, szałasów, sal posiedzeń, Usługi zakwaterowania koni, Pensjonaty dla koni, Usługi hotelarskie, Usługi gastronomiczne, Puby, restauracje, kawiarnie.

(111) 344236
(220) 2021 02 18
(210) 524932
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732)	GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPACE 4 LOVE
(510), (511) 45 Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Agencje matrymonialne.
(111) 344237
(220) 2021 02 19
(210) 524938
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zygzaki
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(540)

(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 9 Serie książek dla dzieci do pobrania, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Zestawy naukowe dla dzieci będące
urządzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Materiały edukacyjne do pobrania,
Podcasty, Podcasty do pobrania, Książki audio, Książki zapisane
na płytach, Nagrania wideo, Nagrane magnetyczne nośniki danych,
Dyski optyczne zapisane, Nagrane płyty CD i DVD, Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodówkę, E-booki, Czasopisma elektroniczne,
Publikacje elektroniczne, 16 Książki dla dzieci, Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci z elementami audio, Materiały
drukowane dla dzieci, Publikacje drukowane dla dzieci, Publikacje
edukacyjne dla dzieci, Afisze, plakaty, Kalendarze, Pocztówki, Zestawy do malowania dla dzieci, Zakładki do książek z papieru lub tektury, Zakładki do książek, Skórzane zakładki do książek, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki do książek z metali szlachetnych,
Artykuły piśmiennicze, Okładki, Obwoluty [artykuły papiernicze],
Ochronne okładki na książki, Podpórki do książek, Czasopisma [periodyki], Publikacje drukowane, 28 Gry planszowe, Edukacyjne gry
elektroniczne dla dzieci.

(591) czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Kamery termowizyjne, Urządzenia monitorujące,
elektryczne, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia do monitoringu wizualnego, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące,
Urządzenia monitorujące temperaturę do użytku przemysłowego,
Aplikacje do przepływu pracy, Oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, Kontrolery ruchu, Oprogramowanie
do kontroli ruchu, Urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Oprogramowanie do wideokonferencji, Systemy do wideokonferencji,
Głośniki do wideokonferencji, Monitory do wideokonferencji, Sprzęt
do wideokonferencji, Urządzenia do wideokonferencji, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji,
wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], Panele wyświetlające do digital
signage, Monitory dla Digital Signage, Monitory dotykowe, Ekrany
wideo, Ekrany projekcyjne, Komputerowe ekrany dotykowe, Ekrany
wyświetlające wideo, Interaktywne ekrany graficzne, Ekrany do wideoprojekcji, Ekrany z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Tablety, Komputery i sprzęt komputerowy, Dekodery, Demultipleksery,
Digitalizatory, Interaktywne tablice elektroniczne, Multipleksery
multimedialne, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
Oprogramowanie, Oprogramowanie do sterowania procesami,
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Projektory multimedialne, Oprogramowanie multimedialne, Urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.

(111) 344238
(220) 2021 02 19
(210) 524941
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORPLON
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Regulatory wzrostu roślin,
Środki do wzmacniania roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa inne niż pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Środki przeciwpasożytnicze, Środki ochrony roślin.
(111) 344239
(220) 2021 02 19
(210) 524944
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) JĘDRZEJAK JAKUB HUGO YORCK, Praszka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT TROPICIELI
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez
rozrywkowych, Organizacja podróży oraz wycieczek edukacyjnych,
kolonii, zimowisk, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 344240
(220) 2021 02 19
(210) 524952
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIX DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS

(111) 344241
(220) 2021 02 19
(210) 524953
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIX DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS
(540)

(531) 01.05.01, 01.05.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 9 Kamery termowizyjne, Urządzenia monitorujące, elektryczne, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia do monitoringu
wizualnego, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia monitorujące temperaturę do użytku przemysłowego, Aplikacje
do przepływu pracy, Oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, Kontrolery ruchu, Oprogramowanie do kontroli ruchu,
Urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Oprogramowanie do wideokonferencji, Systemy do wideokonferencji, Głośniki do wideokonferencji, Monitory do wideokonferencji, Sprzęt do wideokonferencji,
Urządzenia do wideokonferencji, Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], Panele wyświetlające do digital signage, Monitory dla Digital
Signage, Monitory dotykowe, Ekrany wideo, Ekrany projekcyjne, Kom-
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puterowe ekrany dotykowe, Ekrany wyświetlające wideo, Interaktywne ekrany graficzne, Ekrany do wideoprojekcji, Ekrany z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Tablety, Komputery i sprzęt komputerowy,
Dekodery, Demultipleksery, Digitalizatory, Interaktywne tablice elektroniczne, Multipleksery multimedialne, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, Oprogramowanie, Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania
treścią, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, Projektory multimedialne, Oprogramowanie multimedialne,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne.

(111) 344242
(220) 2020 02 10
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) MORAWSKI HENRYK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elbitmed
(540)

(210) 510007

zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów(szkoleń), usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 analizy systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu zdalnego dostępu, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie systemów
komputerowych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, 45 monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 344244
(220) 2020 07 08
(210) 515718
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas pamięci 7 dni www.mattrapolska.pl Wkład olejowy
do zniczy MATTRA Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat
na polu, ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma... Czas palenia
zależny od warunków pogodowych. Prosimy przestrzegać
załączonych symboli Producent: MATTRA Polska
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, rekrutacja personelu, usługi pośrednictwa
w handlu, 36 wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, 37 sterylizacja narzędzi medycznych, 39 usługi ratownictwa, 41 usługi klubów zdrowia, 42 badania bakteriologiczne,
badania biologiczne, medyczne badania naukowe, 43 domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, 44 chiropraktyka, chirurgia plastyczna,
leczenie odwykowe, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, szpitale, usługi analiz medycznych dla celów diagnostycznych, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 344243
(220) 2020 02 10
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) MORAWSKI HENRYK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elbit
(540)

(210) 510019

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, odgromniki, pulpity rozdzielcze, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, tablice sterownicze,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, urządzenia systemu GPS, 11 hydroponiczne systemy uprawy, 35 handlowe porady udzielane konsumentom, obsługa administracyjna forma
na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 36 zarządzanie nieruchomością, 37 eliminowanie zakłóceń w instalacji elektrycznej, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi elektryków, 38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalna siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,

(591) biay, brązowy, czarny, pomarańczowy, szary, złoty, żółty
(531) 19.03.25, 01.15.05, 27.05.01, 27.07.01, 19.19.99, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344245
(220) 2020 07 08
(210) 515719
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioecoil Wkład bio-parafinowy do zniczy Paraffin refill ~ 3
dni Czas palenia Burning time BIO3

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(591) biały, ciemnozielony, czarny, czerwony, zielony
(531) 05.03.14, 05.03.13, 19.03.25, 19.19.99, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344246
(220) 2020 07 08
(210) 515720
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci NATURALNE 100%
OLEJE ~ 4 DNI WKŁAD DO ZNICZY
(540)

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, szary, zielony, żółty
(531) 19.03.25, 19.19.99, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25, 29.01.15
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(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina .

(111) 344247
(220) 2020 07 08
(210) 515724
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Wkłady olejowe do zniczy-4 dni
Producent: MATTRA Polska
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary, złoty
(531) 19.03.25, 19.19.99, 24.05.05, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344248
(220) 2020 07 08
(210) 515725
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Producent: MATTRA Polska
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(540)

Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej
wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii
i techniki dentystycznej.

(111) 344250
(220) 2020 07 08
(210) 515734
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Producent: MATTRA Polska
(540)
(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, złoty, ciemnoróżowy
(531) 05.07.02, 24.05.05, 24.05.03, 26.11.01, 26.11.10, 27.05.01,
27.07.01, 27.05.24, 25.01.01, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344249
(220) 2020 09 01
(210) 517731
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 22
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIPIKOLINA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji
włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki
stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5
Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze,
Witaminy, Minerały, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe,
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały
do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne,
Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej
wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii
i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt,
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii,
Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce,

(591) biały, fioletowy, zielony, złoty
(531) 05.07.02, 24.05.05, 24.05.03, 25.01.01, 26.11.01, 26.11.10,
27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344251
(220) 2020 07 08
(210) 515735
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Wkłady olejowe do zniczy ~4 dni
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwonym, ciemnoróżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.12, 25.01.13
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-ole-
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jowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(111) 344252
(220) 2020 07 08
(210) 515736
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas pamięci Wkład olejowy do zniczy MATTRA
www.mattrapolska.pl Producent: MATTRA Polska
(540)

(591) biały, ciemnozielony, ciemnoróżowy, czarny, szary, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.16, 26.01.18, 24.05.07
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344253
(220) 2020 07 08
(210) 515740
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATTRA wkład parafinowy 2,5 dnia www.mattrapolska.pl
MATTRA Polska WKŁADY WYPRODUKOWANO W POLSCE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnozielony, szary, ciemnoszary,
żółty, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.05, 25.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
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wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(111) 344254
(220) 2020 07 08
(210) 515741
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas pamięci 2-3 dni www.mattrapolska.pl Wkład olejowy
do zniczy MATTRA Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat
na polu, ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma... czas palenia
zależny od warunków pogodowych. Prosimy przestrzegać
załączonych symboli
(540)

(591) biały, ciemnożółty, czarny, jasnobrązowy, niebieski, szary,
żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.05, 25.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 344255
(220) 2020 10 01
(210) 518982
(151) 2021 03 31
(441) 2020 11 30
(732)	GRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GCZ
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania
cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
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działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem
i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii
publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji
świadczone w Internecie, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi
obejmującymi zniżki i zachęty, usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, usługi w zakresie rejestracji pojazdów i przeniesienia tytułu własności, usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń
gwarancyjnych, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych i kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie
pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania umów dzierżawy pojazdów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości: analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
sprzedaży samochodów: usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi finansowe dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia
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ubezpieczeniowe, usługi finansowe dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia
innego niż na życie, leasing, finansowanie leasingu pojazdów, factoring, udzielanie poręczeń i gwarancji, finansowe usługi gwarancyjne,
usługi gwarancyjne pojazdów, usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, doradztwo finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi
doradztwa inwestycyjnego, skomputeryzowane usługi finansowe
dotyczące zakupu pojazdów, usługi informacji finansowej dotyczące
zakupu samochodów, usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe
związane z handlem samochodami, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt
oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną,
leasing i dzierżawę, wycena majątku ruchomego, wycena samochodów używanych, udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, 37 naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz
ich części, przegląd, malowanie, odnawianie, polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów,
montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych, renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów, naprawa i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń,
usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi, transport pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia,
wytyczanie trasy), parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi
prowadzenia pojazdów, transport pojazdów, czarterowanie pojazdów do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów, udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie części pojazdów, usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania
i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja
i rezerwacja podróży, usługi lokalizacji pojazdów, usługi rezerwacji

dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat usług
kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe,
centra rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali, organizacja webinariów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, parki
i miasteczka rozrywki i tematyczne, pokazy filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie
gier wideo, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów,
doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, kontrola techniczna pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi
projektowania pojazdów, projektowanie części do pojazdów lądowych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
monitorowanie stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, wynajem sprzętu
naukowego i technologicznego.
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ży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania
cen, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem
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wytyczanie trasy), parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi
prowadzenia pojazdów, transport pojazdów, czarterowanie pojazdów do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holo-
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wania i ratownictwa, usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów, udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie części pojazdów, usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania
i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja
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z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, parki
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świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie
gier wideo, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu
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projektowania pojazdów, projektowanie części do pojazdów lądowych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
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informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
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(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów i części samochodowych,
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie porównywania cen,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, wypożyczaniem
i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, prowadzenie, przygotowywanie
i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie
licytacji świadczone w Internecie, wyszukiwanie dla osób trzecich
informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych bazach danych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie
kart lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi
obejmującymi zniżki i zachęty, usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, usługi w zakresie rejestracji pojazdów i przeniesienia tytułu własności, usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń
gwarancyjnych, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych i kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie
pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania umów dzierżawy pojazdów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości: analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
sprzedaży samochodów: usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi finansowe dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia
innego niż na życie, leasing, finansowanie leasingu pojazdów, factoring, udzielanie poręczeń i gwarancji, finansowe usługi gwarancyjne,
usługi gwarancyjne pojazdów, usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, doradztwo finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi
doradztwa inwestycyjnego, skomputeryzowane usługi finansowe
dotyczące zakupu pojazdów, usługi informacji finansowej dotyczące
zakupu samochodów, usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe
związane z handlem samochodami, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt
oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną,
leasing i dzierżawę, wycena majątku ruchomego, wycena samochodów używanych, udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, 37 naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych oraz
ich części, przegląd, malowanie, odnawianie, polerowanie, czyszczenie, serwisowanie pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów,
montaż [instalowanie] części i akcesoriów do pojazdów, usługi wymiany szyb samochodowych, renowacja szyb, regulacja [tuning] pojazdów, naprawa i konserwacja tapicerki, usługi powlekania siedzeń,

usługi w zakresie konserwacji skór, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy i serwisowania pojazdów, 39 transport lądowy, transport i dostawy towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi, transport pasażerski, nawigacja (ustalanie położenia,
wytyczanie trasy), parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi
prowadzenia pojazdów, transport pojazdów, czarterowanie pojazdów do transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, dostarczanie pojazdów, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, holowanie pojazdów, udostępnianie garaży, ładowanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie części pojazdów, usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania
i transportu, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wypożyczanie środków transportu, wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie akcesoriów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów i akcesoriów samochodowych, organizacja
i rezerwacja podróży, usługi lokalizacji pojazdów, usługi rezerwacji
dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat usług
kierowania pojazdami, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu i podróży, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe,
centra rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali, organizacja webinariów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z prowadzeniem pojazdów, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, parki
i miasteczka rozrywki i tematyczne, pokazy filmowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie
gier wideo, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, 42 badania i analizy naukowe, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, testowanie pojazdów, ważenie pojazdów, badanie techniczne pojazdów,
doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, kontrola techniczna pojazdów, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi
projektowania pojazdów, projektowanie części do pojazdów lądowych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji i transportu, opracowywanie pojazdów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
monitorowanie stanu olejów, cieczy, smarów i maszyn, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, wynajem sprzętu
naukowego i technologicznego.

(111) 344260
(220) 2020 10 22
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	ALCHEM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTECTUM

(210) 519861
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(540)

(591) czerwony, biały, szary, żółty, pomarańczowy, zielony,
niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.11, 26.04.16
(510), (511) 9 sprzęt, urządzenia, aparatura laboratoryjna, oprzyrządowanie laboratoryjne, aparatura i przyrządy do chemii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa środków sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, 42 badania chemiczne, analizy chemiczne, badania
naukowe, prace badawczo-naukowe.
(111) 344261
(220) 2020 12 11
(210) 522144
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 01
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Santa Marta
(540)

99

handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów,
debat, dyskusji, forów wymiany opinii, poglądów i doświadczeń,
sympozjów, seminariów, zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne online, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, 42
badania naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, analizy
i ekspertyzy techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, programowanie
komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii, poglądów
i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji
publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów społecznościowych online, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi
lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi
w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności
władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi w zakresie tworzenia
projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz i urzędów.

(111) 344263
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) KWIATKOWSKA MARTYNA, Wyszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELEGANT
(540)

(210) 523711

(591) szary, biały, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, woda w butelkach, woda smakowa, woda sodowa,
woda niegazowana, woda stołowa, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napojów.
(111) 344262
(220) 2020 12 18
(210) 522387
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 07.01.06, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, plany, prospekty,
35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy w zakresie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie wystaw i targów

(531) 27.05.01, 26.11.08, 10.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 8 Przybory do obcinania i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, 41 Nauka
fryzjerstwa, 44 Fryzjerstwo.
(111) 344264
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brwinów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOOB CYCLES
(540)

(210) 525501

(591) biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 09.07.05, 09.07.25
(510), (511) 12 Rowery, 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.
(111) 344265
(220) 2021 03 03
(210) 525503
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) SWEDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dorotka
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(510), (511) 28 Biżuteria dla lalek, Akcesoria dla lalek, Akcesoria
do ubranek dla lalek, Butelki do karmienia lalek, Domki dla lalek, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Zestawy zabawkowe dla lalek,
Wózki dla lalek, Wózki spacerowe do zabawy, Akcesoria do mebelków
dla lalek, Kostiumy dla lalek, Lalki, Lalki do zabawy, Lalki pluszowe,
Lalki (pokoiki dla-), Lalki porcelanowe, Lalki szmaciane, Lalki szmaciane wypełnione grochem, Lalki w stylu europejskim, Lalki z głową
na sprężynie, Łóżeczka dla lalek, Łóżka dla lalek, Meble do domków
dla lalek, Mówiące lalki, Pokoje dla lalek, Pokoiki dla lalek, Ubranka dla
europejskich lalek, Ubranka dla lalek.

(111) 344266
(220) 2021 03 03
(210) 525517
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DALGETY FITO SOIL
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344267
(220) 2021 03 04
(210) 525520
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732)	NOWAK-TRZĘSIOK MAGDALENA KREATOWNIA,
Dobrodzień (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KREATOWNIA
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów
promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi
agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze dotyczące zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 41 Szkolenia edukacyjne,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Szkolenia
w zakresie projektowania, Pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Edukacja [nauczanie], Edukacja (informacje o-), Organizowanie seminariów związanych
z edukacją, 42 Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów,
Badanie jakości produktów, 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, 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) 344268
(220) 2021 03 04
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732)	NORDHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NORDHEIM AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ
(540)

(210) 525526

(591) biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 36 Obrót
finansowymi instrumentami pochodnymi, Obrót papierami wartościowymi, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi,
Obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz innych, Pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, Zarządzanie papierami
wartościowymi, Zarządzanie portfelami papierów wartościowych,
Usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, Usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Doradztwo
w sprawach papierów wartościowych, Udzielanie skomputeryzowanych informacji dotyczących papierów wartościowych.
(111) 344269
(220) 2021 03 03
(210) 525527
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO
W STARGARDZIE, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARGARDZKA PALARNIA DOBREJ KAWY
(540)

(591) biały, czarny
(531) 07.01.01, 07.01.24, 01.15.24, 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01, 05.07.27
(510), (511) 30 Kawa, Palone ziarna kawy, Mrożona kawa, Napoje na bazie kawy, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie
kawy zawierające mleko, Preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, Napoje gazowane na bazie kawy, kakao lub czekolady, 35
Oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, hurtowni,
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dotyczącej kawy, palonych ziaren kawy, kawy niepalonej, mrożonej
kawy, napojów na bazie kawy, napojów mrożonych na bazie kawy,
napojów na bazie kawy zawierających mleko, preparatów do sporządzania napojów na bazie kawy, napojów gazowanych na bazie
kawy, kakao lub czekolady, syropów smakowych, syropów do napojów, herbaty, elektrycznych ekspresów do kawy, nieelektrycznych
ekspresów do kawy, ekspresów do kawy espresso, ciśnieniowych
ekspresów do kawy, elektrycznych domowych ekspresów do kawy,
elektrycznych zaparzaczy do kawy, dzbanków nieelektrycznych
do parzenia kawy, filtrów (dripów) nieelektrycznych do parzenia
kawy, nieelektrycznych zaparzaczy do kawy z tłokiem, dzbanków
do kawy nie z metali szlachetnych, dzbanków do kawy nieelektrycznych i nie z metali szlachetnych, filtrów do kawy, nie z papieru, stanowiących część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, 40 Palenie
i przetwarzanie kawy, Mielenie kawy, 43 Usługi restauracji, barów,
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hotele, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, restauracje, stołówki, domy turystyczne, usługi
barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
organizowanie obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów.

(111) 344270
(220) 2021 03 04
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ST SZKLANE TARASY
(540)

(210) 525531

(591) biały, granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania,
do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, wystaw
handlowych, reklamowych i promocyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Reklama, promocja i marketing w zakresie nieruchomości w tym również prowadzone online, Prowadzenie 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, Usługi w zakresie sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Rachunkowość,
Księgowość, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, Usługi
dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi wyceny finansowej nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
budowlanych i inżynierskich, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowymi
i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami
w zakresie projektów budowlanych, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania
dla budownictwa mieszkaniowego, 37 Budownictwo, Prowadzenie
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Realizacja
i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych,
budowli, Usługi wykończeniowe lokali w tym tzw. wykończenie
pod klucz, Usługi wykończeniowe budynków, Naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty ziemne, Roboty
wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni,
Nadzór budowlany, Rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych,
Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi
szklenia budynków, Instalowanie wyposażenia budynków, Odnawia-
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nie i renowacja budynków, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 41 Nauczanie, Kształcenie, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia
biznesowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie reklamy, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Szkolenia
z zakresu public relations, 42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Koordynacja wykonawstwa budowlanego, Doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych,
Usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji, 44 Projektowanie krajobrazowe, Usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania
trawników, ogrodów i terenów zielonych.

(111) 344271
(220) 2021 03 04
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) KOLEDA ROBERT, Leverkusen (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EUROKV
(540)

(210) 525538

(591) zielony, biały
(531) 24.13.09, 24.13.14, 24.13.17, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Ubezpieczenia medyczne, Usługi
ubezpieczeniowe, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
(111) 344272
(220) 2021 03 04
(210) 525542
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYNAMIC
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: kleje i masy uszczelniające, kleje jedno
i wieloskładnikowe, impregnaty do betonu i tynku, szpachle, barwniki do farb i środki barwiące, fugi do glazury, preparaty do czyszczenia
tapet papierowych, papiery ścierne i osprzęt do nich, gąbki i kostki
szlifierskie, listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, uszczelki z tworzywa, agregaty malarskie, pistolety lakiernicze i osprzęt
do nich, agregaty tapeciarskie, szpachelki, skrobaki, pace, dłuta,
nożyki, szczotki do czyszczenia, pędzle malarskie, wałki, rączki, kleje
do malowania, tapety z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe do tapet, folie i taśmy przylepne, taśmy maskujące malarskie,
tynki dekoracyjne.
(111) 344273
(220) 2021 03 03
(210) 525543
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) ZAGÓRSKI JACEK FHU ZA-GÓRSKI, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEKRET PIZZERA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Ser cheddar, Ser mieszany, Ser
twardy.
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(111) 344274
(220) 2021 03 04
(210) 525555
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) KRAJEWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tropical Soldiers In Paradise
(510), (511) 41 Występy zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(111) 344275
(220) 2021 03 04
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) KOŚCIELAK MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELIXIR ZDROWIA I URODY M.K
(540)

(210) 525556

(591) złoty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 19.03.01, 19.03.09, 26.11.03, 26.11.09,
27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związanej z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej olejów roślinnych do celów spożywczych, Usługi sprzedaży detalicznej
olejów roślinnych do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związanej z ziołami i preparatami ziołowymi do celów spożywczych, Usługi sprzedaży detalicznej związanej z ziołami i preparatami ziołowymi do celów kosmetycznych.
(111) 344276
(220) 2021 03 04
(210) 525565
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732)	ALERGO-MED SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALERGO-MED
(510), (511) 42 Badania naukowe do celów medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne.
(111) 344277
(220) 2021 03 04
(210) 525567
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) BORUCKA BEATA MB, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILVER TV
(510), (511) 9 Filmy do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania multimedialne, Publikacje elektroniczne, 35 Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi w zakresie promocji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Impresariat w działalności
artystycznej, Reklama, Reklamy telewizyjne, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji internetowej, Emisja telewizyjna, Przekazywanie informacji drogą telewizyjną, Nadawanie cyfrowych
treści audio, Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, Udzielanie
dostępu do telewizji internetowej, Transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Transmisja danych i nadawanie danych, Przesyłanie informacji drogą on-line,
Usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), 41 Rozrywka, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna,
Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja programów telewizyjnych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, Udzielanie informacji dotyczących programów
telewizyjnych, Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji,
Informacja o rozrywce, Montaż filmów, Montaż programów telewizyjnych, Usługi reporterskie, Wynajmowanie studiów filmowych, Pisanie scenariuszy, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Prezen-

tacja koncertów, Organizacja i prezentacja widowisk, Udostępnianie
treści audio on-line nie do pobrania.

(111) 344278
(220) 2021 03 04
(210) 525568
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) WĄSIK DARIUSZ AGENCJA TATULO, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ca’rerra
(510), (511) 1 Dodatki glebowe [nawożenie], Chemicznie zmienione
nawozy złożone, Mieszanki nawozów, Mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji
chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy azotowe, Nawozy bez zawartości chloru, Nawozy biologiczne stosowane
do uzdatniania gleby, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa,
Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do trawy, Nawozy
do użytku domowego, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy i użyźniacze, Nawozy
mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy z dużą
ilością substancji odżywczych, Nawozy zawierające azot i magnez
(Mg), Nawozy złożone, Preparaty do nawożenia, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.
(111) 344279
(220) 2021 03 04
(210) 525572
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) ZAWODNY-ZBROJA AGNIESZKA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM BOKSU I KICKBOXINGU KRAKÓW-ZABIERZÓW
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 02.07.02, 02.07.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
(111) 344280
(220) 2021 03 04
(210) 525573
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) KONAROWSKI ARKADIUSZ, Grójec (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELEKTROTEKA
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące
do obsługi maszyn i silników, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Generatory
prądu, Maszyny do wytwarzania prądu, Prąd (Generatory-), Prądnice,
Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Szczęki życia [nożyce ratunkowe z napędem elektrycznym],
Zestawy generatorów elektrycznych, Automaty do sprzedaży, Maszyny rozpylające, Automatyczne dozowniki detergentów do prania,
Automatyczne maszyny dozujące, Dozowniki kleju sterowane mechanicznie, Dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn,
Dozowniki taśmy klejącej (maszyna), Dystrybutory paliw dla stacji
benzynowych, Dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, Dysze
paliwowe, Elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, Jedno-
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punktowe smarownice elektryczne, Maszyny do dozowania mydła,
Maszyny dozujące [inne niż automaty sprzedające], Maszyny smarujące, Maszyny z gumą do żucia, Opryskiwacze [maszyny], Pistolet
elektryczny do kleju, Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, Pistolety do kleju termotopliwego, Automaty do sprzedaży znaczków,
Automaty sprzedające chłodnicze, Automaty sprzedające na żetony,
Automaty sprzedające (Uruchamiane monetami-), Akcesoria rozpylające [części maszyn], Atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, Automatyczne rozpylacze do farby elektrostatycznej, Dysze, które są częściami elektrycznie sterowanych
rozpylaczy, Dysze rozpylające będące częściami maszyn, Elektryczne
pistolety natryskowe, Elektryczne rozpylacze w postaci plecaków
do noszenia na plecach, Farby (Rozpylacze do-), Głowice natryskowe
[części maszyn], Malowanie (Pistolety do-), Maszyny do malowania
z pistoletami do malowania, Maszyny do rozpylania plazmy, Maszyny
natryskujące beton, Maszyny rozpylające farbę, Maszyny rozpylające
na baterie, Opryskiwacze do montowania na przyczepach, Opryskiwacze do montowania na traktorach, Opryskiwacze [maszyny]
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, Opryskiwacze rolnicze, Opryskiwacze upraw, Alternatory elektryczne, Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparatura do dostarczania
energii [generatory], Awaryjne generatory prądotwórcze, Awaryjne
generatory prądu, Dynama do rowerów, Elektrownia, Elektryczne generatory dieslowe, Generatory, Generatory do turbin wiatrowych,
Generatory elektrostatyczne, Generatory elektryczne do statków,
Generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Generatory energii elektrycznej napędzane energią wiatru, Generatory gazów
obojętnych [maszyny], Generatory prądu przemiennego [alternatory], Generatory prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory prądu wykorzystujące ciepło
odpadowe, Hydrauliczne narzędzia ratownicze, Hydrauliczne tarany
rozsuwane [do celów awaryjnych i ratowniczych], Narzędzia wyważeniowe [narzędzia elektryczne], Nożyce hydrauliczne [do celów
awaryjnych i ratowniczych], Piły ratownicze [narzędzia elektryczne],
Pneumatyczne worki podnoszące [do celów awaryjnych i ratowniczych], Rozwieracze hydrauliczne [do celów awaryjnych i ratowniczych], Tarany [hydrauliczne], Maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, Maszyny drukujące i zszywające, Maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące
i do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny
odlewnicze i do formowania, Maszyny powlekające, Młyny i rozdrabniarki, Obrabiarki, Sortowniki odpadów, Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, Aeratory, Aeratory cieczy [maszyny], Aparatura
do grawerowania do użytku w produkcji paneli wyświetlających, Automaty do zdejmowania i zakładania opon, Centra rotacyjne [maszyny], Ciągadła do ciągarek, Ciągarki [maszyny do ciągnienia na zimno],
Ciągarki, Dezyntegratory [do przetwarzania chemicznego], Automatyczne maszyny do szycia, Czytniki taśm do użytku wraz z hafciarkami, Elektryczne maszyny do szycia, Hafciarki, Instalacje do maszyn
do szycia, Kopyta szewskie [części maszyn], Maszynowe kopyta
szewskie do wyrobu obuwia, Maszyny do cerowania, Maszyny do obrębiania, Maszyny do robienia dziurek na guziki, Maszyny do szycia,
Maszyny do szycia do użytku domowego, Maszyny do wyrobu obuwia, Maszyny do zszywania, Maszyny do zwijania szpuli, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Napędy [Pedały-] do maszyn do szycia,
Przemysłowe maszyny do szycia, Przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, Szpulki do maszyn do szycia, Klisze drukarskie [niesensybilizowane], Klisze drukarskie, Klisze do druku fleksograficznego, Głowice drukujące do maszyn drukarskich na atrament,
Etykieciarki, Drukarskie maszyny offsetowe, Drukarskie (Wałki-)
do maszyn, Drukarki UV, Drukarki wytłaczające, Drukarki uderzeniowe [maszyny], Drukarki kodów kreskowych [maszyny], Drukarki offsetowe, Drukarki druku wklęsłego, Długopisy do druku 3D, Cylindry
drukarskie, Cylindry do użytku w maszynach drukarskich, Bindownice [maszyny], inne niż do użytku biurowego, Automatyczne urządzenia do segregowania arkuszy, Arkusze na fleksograficzne klisze drukarskie, Aplikatory etykiet [inne niż do użytku biurowego], Piły
o napędzie innym niż ręczny, Wiertarki o napędzie innym niż ręczny,
Arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, Automatyczne maszyny tnące, Automatyczne szlifierki, Bruzdownice [obrabiarki], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, Cęgi
[maszyny], Centra gwintujące [maszyny], Centra obróbki metali, Cen-
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tra obróbkowe, Cięcie łukiem elektrycznym (Urządzenia do-), Czopiarki, Diamenty szklarskie będące częściami maszyn, Diamenty
szklarskie [części maszyn], Dłutownice [do obróbki metalu], Dyski
ścierne do szlifierek z napędem elektrycznym, Dysze do cięcia płomieniowego, Dziurkarki do końcowego dziurkowania części, Dziurkarki [do obróbki metalu], Brzeszczoty do pił maszynowych, Brzeszczoty do pił tarczowych, Brzeszczoty do pił wyrzynarek [części
do maszyn], Brzeszczoty pił [części maszyn], Brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, Brzeszczoty pił segmentowych do maszyn,
Brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, Brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły łańcuchowe, Frezarki do drewna, Hydrauliczne piły cierne
druciane, Łańcuchy do pił, Maszyny do ustawiania zębów pił
do drewna, Narzędzia piłujące do użytku z piłami, Obrabiarki do piłowania, Ostrza do pił tarczowych [maszyny], Pilarki do drewna, Piłki
do metali [maszyny], Piły do metalu [maszyny], Bezprzewodowe
wiertarki elektryczne, Diamentowe wiertła do maszyn, Elektryczne,
przenośne maszyny wiertnicze, Elektryczne świdry do lodu do użytku przy łowieniu ryb w przeręblach, Głowice wiertarskie [części maszyn], Karbidowe końcówki wierteł do maszyn, Karbidowe wiertła
do maszyn, Kątowniki do ustawiania wiertła [maszyny], Klucze
do mocowania świdrów [maszyny], Klucze do odłączania świdrów
[maszyny], Końcówki do wiercenia do wiertarek, Koronki do wierceń
rdzeniowych, Maszynowe narzędzia wiertnicze z suwakami, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny do wiercenia postumentów, Maszyny wiercące jednowrzecionowe, Maszyny wiertnicze, Młoty wiertnicze, Narzędzia do wiercenia obsługiwane przez maszyny, Narzędzia
do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz z maszynami, Aparatura
do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Automatyczne maszyny do pakowania żywności, Blendery elektryczne do celów domowych, Cylindry stosowane do produkcji czekolady, Domowe elektryczne blendery, Domowe elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności
[elektryczne], Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne dzielarki do ciasta, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne krajarki do żywności, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki do mięsa,
Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku handlowego,
Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku przemysłowego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, Elektryczne maszyny do kruszenia lodu,
Elektryczne maszyny do mielenia żywności, Elektryczne maszyny
do nadawania ciastu okrągłej formy, Maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, Bindownice termiczne [inne niż do użytku biurowego], Elektryczne regulowane śrubokręty, Elektrycznie napędzane
zszywacze, Gwoździarki, Gwoździarki elektryczne, Gwoździarki
pneumatyczne, Hydrauliczne klucze maszynowe do użytku na wiertnicach, Kasetki ze zszywkami do zszywaczy przemysłowych, Klucze
do nakrętek [maszyny], Klucze o napędzie elektrycznym, Klucze dynamometryczne [maszyny], Klucze maszynowe [maszyny], Klucze
maszynowe nasadowe [maszyny], Klucze udarowe, Klucze zapadkowe [maszyny], Klucze zapadkowe z napędem elektrycznym, Klucze
zapadkowe z napędem pneumatycznym, Lampy lutownicze, Lampy
lutownicze na gaz, Automatyczne prasy do obróbki metali, Ciągadła
do drutu będące częściami maszyn, Ciągarki do drutu, Formierki ciśnieniowe, Formy [części maszyn], Formy do kucia produktów metalowych [części maszyn], Formy do narzędzi do formowania wtryskowego, Formy do odlewania ciśnieniowego [części maszyn], Formy
do odlewania produktów z tworzyw sztucznych [części maszyn],
Formy do użytku w produkcji [części maszyn], Formy kuźnicze, Formy
odlewnicze z metalu [części maszyn], Formy wtryskowe, Giętarki,
Giętarki do blach, Giętarki [do obróbki metalu], Giętarki do obróbki
metalu, Giętarki do rur, Giętarki indukcyjne do rur, Gładzarki [obróbka metali], Acetylenowo-tlenowe maszyny spawające, Acetylenowo-tlenowe urządzenia spawające, Automatyczne spawarki elektryczne, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektrody rdzeniowe
spawalnicze [elektryczne], Elektryczne palniki łukowe, Elektryczne
palniki spawalnicze, Elektryczne spawarki do grzejników, Elektryczne
spawarki łukowe, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne
urządzenia do lutowania, Elektrycznie nagrzewane lutownice, Gazowe palniki do lutowania, Jednokolumnowe prasy zgrzewalnicze, Lutlampy [palniki do lutowania], Lutowanie gazowe (Przyrządy do-),
Lutownice elektryczne, Lutownice gazowe, Lutownice przemysłowe
[gazowe], Maszynowe palniki plazmowe, Automatyczne laminarki
arkuszy, Automatyczne maszyny do laminowania arkuszy, Cylindry
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stosowane do produkcji barwników, Elektrostatyczne maszyny powlekające, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia,
Maszyny do laminowania nie do użytku biurowego, Maszyny do niklowania, Maszyny do odświeżania lodu (rolby), Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do smołowania, Maszyny do torkretowania
do wyściełania pieców, Maszyny odtłuszczające, Maszyny powlekające boraksem, Maszyny powlekające papier, Odtłuszczacze [maszyny], Dezyntegratory, Frezarki do obróbki ceramiki i metalu, Granulatory do recyklingu nadlewów, Granulatory do szlifowania nadlewów,
Kamienie młyńskie, Kamienie młyńskie [części maszyn], Klejarki, Kruszarki bijakowe, Kruszarki do celów przemysłowych, Kruszarki
do lodu, Kruszarki kamienia [maszyny], Kruszarki szczękowe do skał,
Kruszarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], Maszyny
do proszkowania, Maszyny do rozbijania kamieni, Maszyny do rozcierania na miazgę, Maszyny do rozdrabniania, Maszyny kruszące, Maszyny rozdrabniające do drewna, Maszyny rozdrabniające do materiałów twardych, Maszyny do produkcji metali, Maszyny do produkcji
papieru, Maszyny do produkcji tkanin, Draparki do wykańczania materiałów włókienniczych, Maszyny do garbowania skór, Maszyny
do mielenia papieru, Maszyny do obróbki materiałów z tworzyw
sztucznych, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do obróbki surowego jedwabiu, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do produkcji nawozu, Maszyny do przemysłu papierniczego, Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do uprawy międzyrzędowej,
Maszyny do użytku w produkcji papieru, Maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, Maszyny do wykańczania skóry, Maszyny
do wykańczania skór, Maszyny do wyrobu forniru, Mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce do obciskania, Konwertory dla stalowni,
Maszyny dla odlewnictwa, Maszyny do formowania metali, Maszyny
do obróbki metali, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny
do przetwórstwa metali, Maszyny wytrząsające, Metal (Obrabiarki
do-), Noże tokarskie do obrabiarek do metalu, Obrabiarki do metalu,
Obrabiarki do obróbki metalu, Roboty przemysłowe do obróbki metali, Maszyny do cięcia papieru, Maszyny do cięcia przy użyciu szablonów [inne niż do użytku biurowego], Maszyny do kalandrowania papieru, Maszyny do obróbki masy papierniczej, Maszyny do produkcji
kartonów, Maszyny do produkcji tektury falistej, Maszyny do produkcji tektury, Maszyny do wytwarzania pieluch papierowych, Maszyny
rafinujące masę papierniczą, Maszyny zwijające papier, Obrotowe
maszyny do cięcia papieru, inne niż do użytku biurowego, Prasy
do papieru [maszyny], inne niż biurowe, Rozdrabniacze, Sita stosowane w przemyśle celulozowym [części maszyn], Sita stosowane
w przemyśle papierniczym [części maszyn], Skrzynie wlewowe będące częściami maszyn do wytwarzania papieru, Sortownice, Tkaniny
do pras do maszyn do produkcji papieru, Bezczółenkowe krosna,
Czesarki, Elektryczne maszyny dziewiarskie, Elektryczne narzędzia
do tuftingu [wytwarzania przędzin pętelkowych], Frezarki do tekstyliów, Garnki przędzalnicze do wirujących przędzarek bezwrzecionowych, Gładziarki do materiałów włókienniczych, Grzebienie stanowiące części maszyn, Kołowrotki [maszyny], Kołowrotki [przędzenie],
Koronkarki [maszyny], Krosna, Krosna automatyczne, Krosna do wyrobów pończoszniczych, Krosna elektryczne, Krosna Żakarda, Maszyny dla przędzalnictwa, Maszyny dla włókiennictwa, Maszyny do barwienia tekstyliów, Maszyny do cewienia, Elektryczne urządzenia
czyszczące do użytku domowego, Maszyny do cięcia odpadów, Maszyny do ekstrakcji odpadów, Maszyny do kompaktowania śmieci,
Maszyny do kompostowania, Maszyny do kompostowania odpadów
organicznych, Maszyny do kruszenia odpadów, Maszyny do niszczenia odpadków, Maszyny do recyklingu, Maszyny do rozdrabniania
odpadów, Maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, Maszyny do sortowania materiałów nadających się do przerobienia
na surowce wtórne, Maszyny do sortowania odpadów, Maszyny
do transportu materiałów odpadowych, Maszyny do transportu odpadów i śmieci, Maszyny do usuwania ciekłych odpadów, Maszyny
do usuwania odpadów do użytku domowego, Maszyny do usuwania
odpadków, Maszyny do usuwania odpadków spożywczych, Bębny
odśrodkowe, Cylindry separacyjne [części maszyn], Cylindry separacyjne [maszyny], Czyszczalnie złożone do ziaren, Dziurkowane bębny
będące częściami maszyn do sortowania materiałów, Dziurkowane
ekrany będące częściami maszyn do sortowania materiałów, Dziurkowane płytki będące częściami maszyn do sortowania materiałów,
Dziurkowane płyty osłaniające będące częściami maszyn do sortowania materiałów, Filtrowanie (Maszyny do-), Filtry do maszyn, Filtry
olejowe, Filtry powietrza do celów mechanicznych, Hydrocyklony,
Kurki spustowe, Maszyny do cyklonowego oczyszczania chłodziwa,

Maszyny do filtrowania, Maszyny do oczyszczania powierzchni cieczy, Maszyny do oddzielania odśrodkowego do użytku przemysłowego, Maszyny do oddzielania rud [maszyny], Maszyny do odziarniania bawełny, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy
do nurkowania, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
Detektory kryształkowe zawierające galenit, przeznaczone do użytku w elektronice, Elektryczne zespoły sieci zasilającej, Filtry elektryczne, Jednostki energii elektrycznej, Kable SCART, Konwertery
prądu stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Przejściówki audio,
Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Przyrządy do dystrybucji elektryczności, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
Statyczne systemy i urządzenia do uziemiania, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, Urządzenia do regulowanego
zasilania, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej,
Zapalniki piezoelektryczne, Adaptery elektryczne do użytku w gniazdach zapalniczek pojazdów, Adaptery prądu zmiennego, Adaptery
sieciowe, Adaptory elektryczne, Aparatura do kondycjonowania
energii, Aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura kontrolna
[energia elektryczna], Aparatura łączeniowa [elektryczna], Automatyczne przełączniki między obwodami, Automatyczne wyłączniki
czasowe, Autotransformatory, Awaryjne automatyczne przerywacze
napięcia, Bezprzewodowe przełączniki, Bloki do rozprowadzania
prądu elektrycznego, Cewki wysokiej częstotliwości, Adaptery baterii, Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu
push-on [wciskane], Akumulatory zapłonowe, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Banki energii, Baterie, Baterie
akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie anodowe, Baterie do aparatów słuchowych, Baterie do elektronicznych papierosów, Anteny jako części
składowe, Kable i przewody elektryczne, Obwody elektryczne i obwody drukowane, Adaptery do słuchawek, Adaptery do wtyczek,
Adaptery kart typu flash, Adaptery USB, Anody, Anteny płaskie strefowe, Antykatody, Aparatura do odczytywania kart, Balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, Bezpieczniki do pojazdów, Bezpieczniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], Bezpieczniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, Bezpieczniki elektryczne, Bezpieczniki topikowe, Bezpieczniki układowe, Bipolarne tranzystory, Anteny, Anteny
częstotliwości radiowych, Anteny do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, Anteny do radarów, Anteny nadawcze fal radiowych, Anteny radiowe, Anteny samochodowe, Anteny sygnałowe, Elementy konstrukcyjne do anten, Gniazdka do anten,
Komponenty wykorzystujące częstotliwość radiową, Konwertery
antenowe, Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Urządzenia
wspomagające do anten, Wzmacniacze antenowe, Zwrotnice antenowe, Dławiki przeciążeniowe kabli, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty gołe, Druty magnetyczne, Druty metalowe
[elektryczne], Druty nawojowe [elektryczność], Druty oporowe, Druty [przewody] elektryczne, Druty termoparowe, Elektryczne druty
oporowe, Elektryczne emaliowane przewody, Elektryczne kable
do ładowania, Elektryczne kable interfejsowe, Elektryczne kable po-
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łączeniowe, Elektryczne kable z izolacja mineralną, Etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, Etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, Instalacje elektrycznego okablowania, Izolowane
przewody elektryczne, Bierne obwody elektroniczne, Chipy elektroniczne, Chipy multiprocesorowe, Chipy półprzewodnikowe, Chipy
[układy scalone], Chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe,
Cyfrowe procesory dźwięku, Cyfrowe procesory sygnałów, Czyste
karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], Dodatkowe
płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem sieciowym, Dyktafony z układami scalonymi, Elastyczne
płytki z obwodami elektronicznymi, Elastyczne płytki z układami
elektronicznymi, Elektroniczne obwody drukowane, Elektroniczne
obwody sterownicze do wentylatorów elektrycznych, Elektroniczne
obwody sterownicze do grzejników elektrycznych, Elektroniczne obwody sterownicze do elektrycznych instrumentów muzycznych,
Elektroniczne obwody sterownicze, Elektroniczne procesory tekstu,
Elektroniczne układy logiczne, Elektroniczne układy scalone, Elektryczne obwody drukowane, Elektryczne obwody scalone, Elektryczne obwody sterownicze, Elektryczne płytki drukowane, Grubowarstwowe układy scalone hybrydowe, Hybrydowe obwody
grubowarstwowe, Interfejsy DSI, Karty chipowe, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Karty interfejsowe do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów drukowanych, Karty mikroprocesorowe, Karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], Karty
pamięci z układami scalonymi do użytku w grze na elektronicznych
instrumentach muzycznych, Karty rozszerzenia, Karty wyposażone
w mikroprocesory, Karty z mikrochipami, Karty z obwodami elektronicznymi, Karty z układami elektronicznymi, Karty z obwodami scalonymi [zintegrowanymi], Karty z układami scalonymi, Karty zawierające obwody scalone, Koprocesory matematyczne, Krzemowe układy
scalone, Krzemowe układy scalone [podzespoły elektroniczne], Mikrochipy, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Mikroprocesory,
Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Mikroskopowe procesory wideo, Mikrosterowniki, Moduły multichipowe, Moduły układów scalonych, Moduły z obwodami scalonymi,
Neonowe wskaźniki świetlne do stosowania w układach elektrycznych, Obwody decyzyjne, Obwody do prądu o dużym natężeniu, Obwody drukowane, Obwody drukowane do odtwarzania wideo, Obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, Obwody
elektryczne, Obwody [elektryczne lub elektroniczne], Obwody scalone, Obwody scalone wielkoskalowe, Obwody scalone [zintegrowane], Obwody sterownicze, Panele miedziane na płytki drukowane,
Płytki dla układów scalonych, Płytki drukowane, Płytki drukowane
sterowników, Płytki drukowane stosowane w telekomunikacji, Płytki
drukowane wyposażone w układy scalone, Płytki z układami audio,
Płytki z układami elektronicznymi, Płyty rozszerzeń do obwodów
drukowanych, Półprzewodniki optyczne, Próbniki kontaktowe
do płytek obwodów drukowanych, Procesory centralne, Procesory
danych, Procesory do obróbki błon rentgenowskich, inne niż do celów medycznych, Procesory do przetwarzania obrazów, Procesory
dźwiękowe wielokanałowe, Procesory dźwięku, Procesory głosu,
Procesory główne (CPU), Procesory komunikacyjne, Procesory modulacji impulsowo-kodowej, Procesory mowy, Procesory obrazów
rastrowych [RIP], Procesory sygnałów, Procesory sygnałów analogowych, Procesory użytkowe, Procesory wideo, Programowalne analizatory stanów logicznych, Programowalne matryce logiczne [PLA],
Programowalne mikroprocesory, Przetworniki sygnałów do głośników audio, Rdzenie mikroprocesorowe, Układy analogowe, Układy
elektroniczne, Układy elektryczne, Układy hybrydowe, Układy logiczne, Układy scalone, Układy scalone hybrydowe, Układy scalone
zawierające kompletny system elektroniczny [SoC-System on a Chip],
Układy skupiające do lamp elektropromieniowych, Układy sprzęgające do kamer wideo, Urządzenia do łączenia termodźwiękowego,
Urządzenia do przetwarzania sygnałów, Urządzenia do wywoływania klisz, Wielowarstwowe płytki obwodów drukowanych, Zestawy
układów scalonych, Zintegrowane obwody elektroniczne, Elektryczne przełączniki przyciskowe, Elektryczne pulpity sterownicze, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne siłowniki liniowe, Elektryczne skrzynki sterownicze, Elektryczne tablice rozdzielcze, Elektryczne
tabliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne terminale złączy wtykowych, Elektryczne tuleje sprzęgłowe, Elektryczne urządzenia połączeniowe, Elektryczne wtyczki połączeniowe, Elektryczne wyłączniki
czasowe, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Elektryczne wyłączniki przyciskowe, Elektryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe,
Elektryczne (Złącza-), Elektryczne złącza dopasowujące, Elektryczne
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złącza szpilkowe, Elektryczne złącza wtyczkowe, Elementy elektroniczne stosowane w maszynach, Elementy mikroelektroniczne, Elementy półprzewodnikowe, Elementy składowe obwodów elektrycznych, Elementy składowe układów elektrycznych, Elementy układów
elektrycznych, Etykietki do oznaczania elektrycznych przewodów,
Falowody do dostarczania wiązek wysokoenergetycznych, Filtry indukcyjno-pojemnościowe, Filtry sieciowe, Fotoczułe półprzewodniki, Fotokomórki, Fotorezystory, Generatory kodu czasowego, Gniazda do zasilania energią elektryczną, Gniazda przekaźnikowe, Gniazda
przełączające [elektryczne], Gniazda telefoniczne, Gniazda telewizyjne, Gniazda tranzystorów, Gniazdka do golarek elektrycznych,
Gniazdka elektryczne, Gniazdka elektryczne zawierające timery,
Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Induktory
[cewki], Induktory [elektryczność], Instalacje elektryczne, Interfejsy
elektroniczne do platform symulatora ruchu, Interfejsy szyn, Iskierniki próżniowe, Izolatory przeciążeniowe, Izolowane złącza elektryczne, Jednostki łączące [styki elektryczne], Jednostki pamięci elektronicznych, Kable do anten, Kable do mobilnego połączenia wysokiej
jakości (MHL), Kable elektryczne pośrednie, Kable uziemiające, Kanały elektroinstalacyjne, Karkasy dla cewek elektrycznych, Karty pamięci typu flash, Karty pamięciowe, Karty rozszerzenia pamięci, Katody,
Kineskopy, Klawiatury z wybieraniem tonowym, Kolektory elektryczne, Kolektory prądowe, Kolorowe wideoprocesory, Kołyski montażowe [elektryczne], Kompensatory synchroniczne, Komponenty elektroniczne do kart z obwodami scalonymi, Koncentryczne tłumiki,
Końcówki [elektryczność], Kondensatory, Kondensatory ceramiczne,
Kondensatory dostrojcze, Kondensatory elektroniczne, Kondensatory mocy, Kondensatory o zmiennej pojemności, Kondensatory próżniowe, Kondensatory sprzęgające, Kondensatory stałe, Kondensatory wysokiego napięcia, Kontaktrony, Konwerter częstotliwości
do oscylatorów wzbudzających, Konwertery poziomów, Kropki
kwantowe [krystaliczne materiały półprzewodnikowe], Krzemowe
prostowniki sterowane, Kurzoodporne gniazdka do wtyczek telefonów komórkowych, Łączniki do przewodów elektrycznych, Łączniki
dźwigienkowe, Łączniki elektroniczne, Łączniki elektryczne, Łączniki
kabli koncentrycznych, Łączniki koncentryczne, Łączniki mikrofalowe, Łączniki mocy, Łączniki wtykowe, Łączniki zbliżeniowe, Łączówki
elektryczne, Łączówki zaciskowe, Lampki ostrzegawcze do desek
rozdzielczych, Lampy elektronopromieniowe, Lampy elektronowe,
Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy elektronowe [termoelektronowe], Lampy elektronowe wzmacniające, Lampy elektronowe z termokatodą do odbiorników radiowych, Lampy fotoelektronowe, Lampy katodowe, Lampy mikrofalowe, Lampy o fali bieżącej
[LFB], Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lampy termoelektryczne, Lampy z zimną katodą, Listwy przeciwprzepięciowe,
Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Matryce diodowe, Miedziane
złącza cewki symetryzatorów antenowych, Mikrofalowe komponenty, Modulatory promieniowe, Modulatory światła, Moduły pamięci
elektronicznych, Moduły pamięciowe, Moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, Moduły przerywające, Moduły rozszerzenia pamięci, Moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], Moduły wejściowe, Moduły zasilania, Monokrystaliczne wafle krzemowe,
Monolityczne kondensatory ceramiczne, Mufki instalacyjne [elektryczne], Nadajniki indukcyjne, Nadajniki radiowe do pilotów, Napędy dysków optycznych, Napędy [stacje] dysków optycznych, Obrotowe krzywkowe łączniki krańcowe, Obudowy do złączy elektrycznych,
Obudowy gniazdek elektrycznych, Obudowy przyrządów elektrycznych, Obudowy urządzeń elektrycznych, Odbiorniki elektryczne, Odbiorniki radiowe do pilotów, Odbiorniki sygnałów elektronicznych,
Odłączniki, Odtwarzacze dysków optycznych, Ograniczniki napięcia,
Ograniczniki prądu elektrycznego, Okrągłe złącza wtykowe, Oporniki elektryczne, Oporniki elektryczne [rezystory], Oporniki indukcyjne, Oporniki [rezystory], Organiczne diody elektroluminescencyjne
[OLED], Oscylatory, Oscylatory elektryczne, Oscylatory krystaliczne,
Oscylatory kwarcowe z kompensacją temperatury, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki],
Ozdobne osłony na płytki przełączników, ukształtowane, Pamięci
do sprzętu do przetwarzania danych, Panele do rozdziału energii
elektrycznej, Panele dotykowe, Panele sterownicze do kuchenek, Panele światłowodowe, Płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane, Płytki krzemowe, Płytki krzemowe [do układów scalonych]
półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [układy scalone] półprzewodnikowe,
Płytki krzemowe [układy scalone], Płytki półprzewodnikowe, Płytki
przełączników elektrycznych, Płyty pamięci, Płyty połączeniowe
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[elektryczne], Płyty słoneczne, Podzespoły elektroniczne, optyczne,
Podzespoły elektrotechniczne, Polimerowe diody elektroluminescencyjne [PLED], Półprzewodniki, Półprzewodniki elektroniczne,
Półprzewodnikowe płytki strukturalne, Półprzewodnikowe zespoły
pamięciowe, Potencjometry cyfrowe, Powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, Pręty przewodzące, Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, Przejściówki do kabli, Przejściówki
do kabli telefonów komórkowych, Przejściówki do wtyczek elektrycznych, Przejściówki / rozgałęziacze do kabli, Przejściówki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, Przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], Przekaźniki dla stacji radiowych i telewizyjnych, Przekaźniki
do zabezpieczenia nadnapięciowego, Przekaźniki elektromagnetyczne, Przekaźniki koncentryczne, Przekaźniki nadmiarowe, Przekaźniki ochronne do silnika, Przekaźniki półprzewodnikowe, Przekaźniki stopniowe, Przekaźniki wrażliwe na światło, Przekaźniki
zatrzaskowe uruchamiane impulsowo, Przełączniki [antenowe]
(nadawanie-odbiór), Przełączniki czujnikowe, Przełączniki dotykowe
[elektryczne], Przełączniki dziesiętne, Przełączniki elektromagnetyczne, Przełączniki elektryczne, Przełączniki haczykowe, Przełączniki koncentryczne, Przełączniki magnetyczne, Przełączniki mocy,
Przełączniki o styku rtęciowym, Przełączniki obrotowe elektryczne,
Przełączniki punktowe [elektryczne], Przełączniki regulacji wilgotności, Przełączniki ściemniające, Przełączniki styków mechanicznych,
Przełączniki temperaturowe, Przełączniki uniwersalne [elektroniczne], Przenośne gniazda wtykowe, Przepusty prądowe, Przesuwniki
fazowe, Przesuwniki fazowe do sprzętu łącznościowego, Przetworniki ciśnienia na prąd, Przewód transmisyjny antenowy, Przewodniki
elektryczne, Przewody elektromagnetyczne, Przewody metalowe
[elektryczne], Przewody uziemiające, Przyciski do dzwonków, Przyrządy półprzewodnikowe, Przystawki do kart typu flash, Pulpity operatora [elektryczność], Pulpity rozdzielające [elektryczność], Pulpity
rozdzielcze [elektryczność], Pulpity złączy elektrycznych, Puszki
do połączeń elektrycznych, Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki elektryczne, Puszki przyłączeniowe
[elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Radiatory,
Reaktory elektryczne, Reduktory [elektryczność], Regulatory oświetlenia, Reostaty, Rezonatory, Rezonatory ceramiczne, Rezonatory
kwarcowe, Rezonatory współosiowe, Rezystory elektryczne, Rezystory indukcyjne, Rezystory nastawne [potencjometry], Rezystory
zmienne, Rozdzielacze układowe, Rurki światłoczułe, Rurki wskaźnikowe do badania jonów, Ściemniacze, Ściemniacze światła, Skrzynki
bezpiecznikowe, Skrzynki boczników elektrycznych, Skrzynki
do bezpieczników elektrycznych, Skrzynki opornikowe, Skrzynki pojemnościowe, Skrzynki połączeniowe [elektryczne], Skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], Skrzynki rozdzielcze elektryczne, Skrzynki
rozdzielcze zasilania, Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Skrzynki
zaciskowe, Skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, Skrzynki zaciskowe [elektryczne], Skrzynki zasilające, Sprężarki [elektryczne
lub elektroniczne podzespoły], Sprzęt do odczytywania kart, Sprzężenia elektryczne, Statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowanej
w oświetleniu elektrycznym, Stateczniki do gazowych lamp wyładowczych, Stateczniki do lamp fluorescencyjnych, Stateczniki
do lamp halogenowych, Stateczniki do świateł halogenowych, Stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, Stateczniki [oświetlenie], Sterowniki do falowników, Sterowniki LED, Sterowniki terminali
[elektryczne], Styczniki termiczne, Styki elektryczne, Styki elektryczne z metali szlachetnych, Super luminescencyjne diody laserowe,
Symetryzatory, Szafki przystosowane do urządzeń elektrycznych,
Szafy na wyłączniki elektryczne, Szafy rozdzielcze [elektryczność],
Szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, Szyny tulejowe,
elektryczne, Szyny zbiorcze, Szyny zbiorcze elektryczne do dystrybucji, Tablice do połączeń elektrycznych, Tablice rozdzielcze, Tablice
rozdzielcze [elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczne], Tablice
sterownicze [elektryczność], Tensometry, Terminatory elektryczne,
Termistory, Termistory do kontroli wody i oleju, Tetrody, Torby antystatyczne, Tranzystory, Tranzystory [elektronika], Tranzystory jednozłączowe, Triody, Triody planarne, Tunery kablowe, Tworniki do stosowania w urządzeniach elektrycznych, Tworniki elektryczne,
Tworniki [elektryczność], Tyratrony, Tyrystory, Uchwyty bezpiecznikowe, Urządzenia cyfrujące do ogniw obciążnikowych [pomiary siły],
Urządzenia do aktywnego chłodzenia do podzespołów elektronicznych, Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne] do maszyn, Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne], Urządzenia do regulowania temperatury
[przełączniki elektryczne] do pojazdów, Urządzenia do zamykania

obwodów elektrycznych, Urządzenia pamięci, Urządzenia pamięciowe, Urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, Urządzenia półprzewodnikowe, Urządzenia prądu szczątkowego, Warystory,
Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Włączniki dotykowe, Włączniki
światła, Wlewki stanowiące przygotowane podłoża do produkcji półprzewodników, Włókna magnetyczne, Włókna przewodzące światło,
Wskaźniki bezpiecznikowe, Wskaźniki częstotliwości, Wtyczki,
Wtyczki bananowe, Wtyczki do złączy pośrednich, Wtyczki elektryczne, Wtyczki, gniazdka i inne kontakty (Elektryczne-), Wtyczki prądowe, Wtyczki typu jack, Wtyczki zabezpieczające, Wtyki przewodów
zasilających, Wyłączniki ciśnieniowe, Wyłączniki do dezaktywacji
poduszek powietrznych w samochodach, Wyłączniki krańcowe, Wyłączniki samoczynne, Wyłączniki termiczne, Wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wzbudnice statyczne,
Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze lampowe, Wzmacniacze linii,
Wzmacniaki dla stacji radiowych i telewizyjnych, Zaciski szczękowe
[przewodniki elektryczne], Zaciski uziemiające, Zaciski uziomowe,
Zapłonniki do lamp elektrycznych, Zasilacze sieciowe do urządzeń
do gier wideo dla konsumentów, Zaślepki elektryczne, Zawory elektromagnetyczne, Zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zawory elektromagnetyczne [przełączniki], Zawory
sterowane solenoidami, Zdalne przełączniki multifunkcyjne, Zdalnie
sterowane gniazdka, Zespół cewek odchylających, Zespoły połączeń
bezpiecznikowych, Zespoły przełączników elektrycznych, Zespoły
przewodów elektrycznych, Zespoły przewodów elektrycznych
do samochodów, Zintegrowane elektroniczne systemy powiadamiania o zagrożeniach do samochodów, Zintegrowane elektroniczne
systemy bezpieczeństwa do samochodów do unikania zagrożeń
i kolizji, Zintegrowane elektroniczne systemy wspomagania kierowcy do pojazdów lądowych, Zintegrowane elektroniczne systemy zabezpieczające do pojazdów lądowych, Złącza elektryczne, Złącza
gwintowane do kabli elektrycznych, Złącza radarowe, Złącza wysokiego napięcia do świec zapłonowych, Złączki do przewodów elektrycznych, Złączki [elektryczność], Złączówki koncentryczne, Znaczniki do przewodów elektrycznych, Przemienniki [inwertory]
do dostaw energii elektrycznej, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przerywacze obwodu elektrycznego, Przerywacze prądowe,
Przetwornice jednotwornikowe, Przetworniki częstotliwości, Przetworniki elektryczne, Przetworniki napięcia, Przetworniki napięcia
na prąd, Przetworniki prądu, Przetworniki prądu elektrycznego,
Przetworniki prądu stałego, Przyrządy do uziemiania, Puszki odgałęźne [elektryczność], Ręczne rektyfikatory, Regulatory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, Regulatory napięcia do energii elektrycznej, Regulatory napięcia do pojazdów, Regulatory napięcia
statycznego, Regulatory świateł scenicznych, Rozdzielacze energii
elektrycznej, Selenowe ochraniacze przed udarem napięciowym,
Stabilizatory częstotliwości, Stabilizatory napięcia, Stateczniki elektroniczne do celów oświetleniowych, Sterowniki elektryczne, Terminale odgałęźne, Tłumiki udarów napięciowych, Transformatory,
Transformatory częstotliwości, Transformatory elektroniczne, Transformatory elektryczne, Transformatory impedancji, Transformatory
mocy do celów wzmacniania, Transformatory napięcia, Transformatory napięcia elektrycznego, Transformatory obniżające napięcie,
Transformatory podwyższające napięcie, Transformatory pojemnościowe napięcia, Transformatory rozdzielcze, Transformatory spawalnicze, Transformatory suche, Transformatory wysokiego napięcia,
Urządzenia do kontroli elektrostatyczności, Urządzenia do ochrony
przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regulacji energii elektrycznej,
Urządzenia do stabilizacji częstotliwości, Urządzenia do stabilizowania napięcia, Urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], Urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, Urządzenia do zmieniania
częstotliwości, Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania użycia energii
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybucją energii
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, Urządzenia i przyrządy do regulacji użycia
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania
dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia zasilające napięcia przemiennego, Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Wyłączniki samoczynne
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awaryjne, Wyłączniki zegarowe, Wzmacniacze mocy, Zabezpieczenia
przepięciowe, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze
sieciowe, Zasilacze sieciowe do podręcznych urządzeń do gier elektronicznych, Zasilacze sieciowe [transformatory], Zasilacze wysokonapięciowe, Zewnętrzne przekaźniki mocy, Źródła zasilania podłączone do urządzeń audio do użytku w pojazdach mechanicznych,
Zapisane pliki danych, Wstępnie nagrane płyty, Wstępnie nagrane
dyski kompaktowe, Wstępnie nagrane dyski, Taśmy z nagraniami,
Podłoża do nośników zapisu [optyczne], Płyty rentgenowskie [naświetlone], inne niż do użytku medycznego, Pliki multimedialne
do pobrania, Nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, 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, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Elektroniczne tablice z rozkładami, Dyski wstępnie zaprogramowane, Dyski
optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie, Dane zapisane
elektronicznie z Internetu, Dane zapisane elektronicznie, Czułe klisze
reprograficzne [naświetlone], Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Komputerowe bazy danych, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania muzyczne
w formie dysków, Nagrania muzyczne na taśmach, Nagrania muzyczne, Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Nagrania audio,
Nagrane taśmy wideo zawierające gry, Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy wideo niemuzyczne, Nagrane
taśmy wideo, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrane taśmy dźwiękowe
z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy audio z grami, Nagrane
taśmy audio niemuzyczne, Nagrane płyty VCD, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Nagrane
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty DVD z ćwiczeniami, Nagrane płyty DVD z ćwiczeniami fitness, Nagrane płyty DVD,
Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty CD-i, Nagrane kasety wideo
z nagraniami muzycznymi, Nagrane kasety wideo z kreskówkami,
Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane filmy, Nagrane dyski wideo, Nagrane cyfrowe taśmy audio [DAT], Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka
cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyczne nagrania wideo,
Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Modele do rzeczywistości wirtualnej, Mikrofilm [naświetlony], Media do pobierania, Kupony mobilne do pobrania, Książki zapisane na taśmach, Książki zapisane na płytach, Książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, Książki elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne
do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, Książki dźwiękowe, Książki
audio, Komiksy do pobrania, Klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, Klucze sieciowe USB, Klisze rentgenowskie naświetlone, inne niż do celów medycznych, Kinematograficzne filmy, Karty pocztowe
do pobrania, Interaktywne publikacje elektroniczne, Interaktywne
płyty DVD, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Informacje
do pobrania nawiązujące do gier, Grafiki komputerowe do pobrania,
Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Gazety elektroniczne do pobrania, Fotografie cyfrowe do pobrania, Filmy wideo,
Filmy światłoczułe [naświetlone], Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Filmy do pobrania, Filmy [błony] naświetlone, Filmy
animowane, Film kinematograficzny, naświetlony, Elektroniczne
sprawozdania do pobrania, Elektroniczne publikacje do pobrania
w dziedzinie gier wideo, Elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, E-booki,
Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, Dyski optyczne z muzyką, Dokumentacja komputerowa
w formie elektronicznej, Czułe filmy reprograficzne [naświetlone],
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Czcionki zapisane na nośnikach magnetycznych, Czcionki drukarskie
do pobrania, Czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu przekazu
elektronicznego, Czasopisma elektroniczne, Błony rentgenowskie,
naświetlone, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Animowane filmy
rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie konkursami
w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
Impresariat w działalności artystycznej, Informacje na temat metod
sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór
nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych,
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja usług
w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie
strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc
dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy prowadzeniu franszyz,
Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych,
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania
i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organi-
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zowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw
handlowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności
gospodarczej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw
handlowych [dla osób trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności
gospodarczej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Rozwój systemów
zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządzanie biurem,
Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz
osób trzecich], Sporządzanie raportów ekonomicznych, Świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie usług
na rzecz instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi
agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów do spraw efektywności
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji i unowocześniania
procesów biznesowych, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz
modeli i modelek, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej,
Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw
handlowych, Usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich,
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi
w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie
inspekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw,
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
obiektów parkingowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni
i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi
rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicz-

nej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez
agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz kompleksów basenów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
muzyków, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz modeli i modelek, Usługi zarządzania biurowego [dla osób
trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi
zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasami, Usługi
zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie
usług na rzecz innych, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji
i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie-), Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne
hotelami, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe
atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zarządzanie
biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi,
Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie biznesowe
lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie biznesowe programami refundacji
w imieniu osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie
biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie biznesowe
w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz
innych osób, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz
firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, Zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością
gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób
trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie kosztami
medycznymi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie
procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi
i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu
działalności gospodarczej, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym
doradztwo w sprawach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami
z klientami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządza-
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nie szpitalami, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, 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 programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
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, Badanie rynku, 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,
Edycja postprodukcyjna reklam, 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, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Oferowanie próbek produktów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne,
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie-), Planowanie strategii
marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządzaniu
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach
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reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, Produkcja
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych,
Produkcja reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, 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 [reklama]
koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii filmów
na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie
portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów mody
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów
znaczków handlowych, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług
sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, 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 w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart
lojalnościowych, Promowanie towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem programów kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich,
Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie
materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie list adresowych
dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych,
Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków
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do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
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
na billboardach elektronicznych, 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 promocyjna
w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
w czasopismach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, 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 w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu,
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin,
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu,
Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie-), Reklamy kinowe, Reklamy
montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego,
Reżyserowanie filmów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych,
Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi
agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, Usługi
agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli,
Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji w zakresie promowania
osobistości świata sportu, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi informacyjne
dotyczące reklamy, Usługi izby handlowej w zakresie promocji
przedsiębiorstw, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu,
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu
na stronie internetowej, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do celów
reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środ-

ków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe,
Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi
promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów
promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe dla
kwiaciarzy, Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów
mechanicznych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku
osobistego, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, 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 przy
wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe,
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej,
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe
w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach,
Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi
reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania
in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania
in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe
w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe
za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka,
Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe
związane z przemysłem transportowym, Usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z pracami
publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi,
Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy
politycznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej,
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie
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marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu baz danych,
Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 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, 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 graficznej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny
marki, 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, Wydawanie ulotek reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych,
Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, Zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek i modeli do reklamy, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości
sportowych, 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, Usługi aukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych,
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie
sprzedażą, Aukcje nieruchomości, Aukcje samochodowe, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji
odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem
komputera i sieci telekomunikacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane
z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi,
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami,
Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy
do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami
kuchennymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego
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dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego
związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego
związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym,
Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych,
Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu
hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi klubów
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami
alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
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żą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku

z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji
za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
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usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo
w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na temat rankingu
sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Nabywanie towarów i usług dla innych firm,
Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Notowania
cenowe towarów lub usług, Organizacja i przeprowadzanie pchlich
targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów
medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji
usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób
trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła
zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie
i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego,
Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem
i sprzedażą produktów, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych
lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie kontraktów
dotyczących dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży
towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty
dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane
zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad
dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich
dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom,
Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia
zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji
importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego zama-
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wiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące zakupu
towarów w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze związane
z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf,
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi konsultacyjne
w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi odbierania zamówień
telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania cen,
Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet,
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone
osobom trzecim, Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania
sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Załatwianie prenumeraty książek,
recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie
w zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie
w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie
zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie
w zakresie zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych,
Dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej,
Dzierżawa łączy telefonicznych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Dzierżawa megafonów, Dzierżawa obwodów telefonicznych,
Dzierżawa pojemności satelitarnej, Dzierżawa sprzętu do przywoływania, Udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych,
Udostępnianie sprzętu do nadawania drogą radiową poza studiem,
Udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza
studiem, Udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru drogą radiową, Udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową,
Udostępnianie urządzeń łącznościowych za pomocą satelitów radiowych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową,
Umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, Usługi wypożyczania telefonów, Wynajem aparatury
nadawczej do emisji poza studiem, Wynajem aparatury sygnalizacyjnej, Wynajem automatycznych sekretarek, Wynajem czasu emisji
za pośrednictwem satelity, Wynajem dekoderów sygnału, Wynajem
dekoderów sygnału [do użytku w komunikacji], Wynajem konwerterów częstotliwości [do użytku w komunikacji], Wynajem modemów,
Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wynajem pagerów radiowych, Wynajem routerów telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu
do łączności radiowej, Wynajem sprzętu do telewizji kablowej, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, Wynajem sprzętu do transmisji
informacji, Wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu komunikacji komórkowej, Wynajem sprzętu teleko-

munikacyjnego, Wynajem systemów łączności bezprzewodowej,
Wynajem systemów transmisji sygnałów mikrofalowych, Wynajem
telefaksów, Wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, Wynajem urządzeń do przechowywania wiadomości, Wynajem urządzeń
do transmisji radiowej, Wynajem urządzeń i przyrządów do teleprzetwarzania, Wynajem urządzeń radionadawczych, Wynajem urządzeń
telekomunikacyjnych, Wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie faksów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych,
Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, Wypożyczanie megafonów, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, Wypożyczanie przyrządów łącznościowych, Wypożyczanie radiotelefonów,
Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie sprzętu do nadawania
telewizji, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie sprzętu radiowego,
Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów
i urządzeń faksujących, Wypożyczanie systemów komunikacyjnych,
Wypożyczanie telefaksowych aparatów nadawczo-odbiorczych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie telefonów komórkowych, Wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, Wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, Wypożyczanie urządzeń
i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z sieciami,
Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń
służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie instalacji telekonferencyjnych,
Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi
telefoniczne, Usługi transmisyjne, Agencje informacyjne, Automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów,
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa
transmisja głosu, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, Dostarczanie informacji komunikacyjnych,
Dostarczanie informacji o telekomunikacjach, Dostarczanie raportów dotyczących łączności, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczne
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Informacja o łączności, Informacja o telekomunikacji, Interaktywne przesyłanie treści
wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi nadawania programów i łączności, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Interaktywne usługi wideotekstowe, Komunikacja danych drogą radiową,
Komunikacja drogą radiową, Komunikacja peer-to-peer, Komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Komunikacja
przez sieci elektroniczne, Komunikacja radiowa, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja telewizyjna w celu zebrań, Komunikacja
w celu wymiany danych w formie elektronicznej, Komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, Komunikacja za pomocą środków
elektronicznych, Konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, Łączność przez telegram, Łączność telegraficzna, Mobilna komunikacja
radiowa, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Nadawanie dalekopisem, Nadawanie telegramów, Odbieranie i transmisja wiadomości, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów,
Organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przekaz danych za pomocą telekomunikacji, Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji,
Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą radia, Przekazywanie informacji
do organizacji sprawozdawczych, Przesyłanie danych, dźwięków
i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie danych za pośrednictwem
środków elektronicznych, Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną,
Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, Przesyłanie informacji przez dalekopisy, Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci
krajowych i międzynarodowych, Przesyłanie informacji za pomocą
dalekopisu, przez satelitę, Przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla
podróżnych [za pośrednictwem środków elektronicznych], Przesyła-
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nie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, Przesyłanie telegramów,
Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, Radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, Radiotelegraficzne usługi
komunikacyjne, Radiowa łączność ruchoma, Przesyłanie wiadomości, Radiowe usługi informacyjne, Retransmisja obrazów za pomocą
satelity, Retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
satelity pozaziemskiej, Świadczenie usług komunikacyjnych poprzez
wykorzystanie kart telefonicznych lub kart debetowych, Świadczenie usług w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych,
Świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych,
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, Telegraficzne usługi, Telegramy (Łączność za pomocą-), Telegramy (Przesyłanie-), Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja radiowa,
Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Telematyczne wysyłanie informacji, Transfer cyfrowy danych, Transfer danych
drogą radiową, Transfer informacji drogą radiową, Transmisja danych, Transmisja danych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelitów, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych
przez dalekopis, Transmisja danych przez mikrofale, Transmisja danych przez radio, Transmisja danych przez wiązkę laserową, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja danych za pomocą
satelitów komunikacyjnych, Transmisja danych za pośrednictwem
satelity, Transmisja depesz przez środki elektroniczne, Transmisja
dźwięków przez satelitę, Transmisja dźwiękowa za pośrednictwem
satelity, Transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, Transmisja
dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku przez satelitę, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo,
Transmisja i odbiór radiowy, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji giełdowych za pomocą
mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, Transmisja informacji za pomocą dalekopisu, Transmisja informacji
związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną,
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników programowych, 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 obrazów drogą satelitarną, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja
przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja satelitarna, Transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych,
Transmisja strumieniowa imprez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych,
Transmisja telegramów, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, Transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Transmisja wiadomości
i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Transmisja wiadomości za pomocą telegramu, Transmisja zaszyfrowanych komunikatów, Udostępnianie czasu antenowego do celów komunikacyjnych,
Udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, Udostępnianie łączności radiowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji, Udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany
danych elektronicznych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych
do wymiany danych cyfrowych, Udzielanie informacji dotyczących
telekomunikacji, Udzielanie informacji o taryfach telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji w zakresie komunikacji, Udzielanie infor-
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macji związanych z komunikacją bezprzewodową, Umożliwianie
łączności telegraficznej, Umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych,
Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi
agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, Usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, Usługi charytatywne, mianowicie usługi
telekomunikacyjne, Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo,
Usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, Usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, Usługi doradcze i konsultacyjne
związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, Usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tekstowe
[audiotext], Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi
informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, Usługi
informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji audio, Usługi komunikacji bezprzewodowej, Usługi komunikacji
radiowej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi komunikacji telegramowej, Usługi komunikacji telematycznej, Usługi komunikacyjne
do elektronicznej transmisji głosu, Usługi komunikacyjne przez dalekopisy, Usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem
środków elektronicznych, Usługi konferencji sieciowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie elektronicznej komunikacji, Usługi łączności, Usługi
łączności audiowizualnej, Usługi łączności cyfrowej, Usługi łączności
elektronicznej do transmisji za pośrednictwem anten, Usługi łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, Usługi łączności elektronicznej dla banków, Usługi łączności elektronicznej dla
instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie
przygotowywania informacji finansowych, Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart
kredytowych, Usługi łączności kablowej, Usługi łączności radiowej,
Usługi łączności satelitarnej, Usługi łączności telegraficznej, Usługi
łączności (Telegramy-), Usługi łączności umożliwiające przesyłanie
informacji, Usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości
o nagłych wypadkach, Usługi łączności w zakresie elektronicznej
transmisji danych, Usługi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość radiową, Usługi nadawcze, Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą
kodu dostępu, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła,
Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych, Usługi przesyłania zdjęć, Usługi przesyłu danych, Usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, Usługi radiokomunikacji wąskopasmowej, Usługi
radiowo-telefaksowe, Usługi sieci komunikacji radiowej, Usługi sieci
radiowo-telefonicznych na morzu, Usługi sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komunikacja], Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefonii i telefonii mobilnej, Usługi telegraficzne, Usługi
telegrafu taśmowego albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, Usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, Usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, Usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków danych, Usługi telekomunikacyjne
pomiędzy instytucjami finansowymi, Usługi telekomunikacyjne
związane z transmisją informacji faksem, Usługi telekomunikacyjne
w zakresie składu tekstu, Usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, Usługi telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi,
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, Usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi
komunikacji osobistej, Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu
elektronicznego, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Usługi
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teleksowe, Usługi telematyczne dostępne poprzez hasło, Usługi
transmisji cyfrowej, Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Usługi
transmisji głosu i danych, Usługi transmisji wideo, Usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, Usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji
głosu, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Usługi
w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, Usługi w zakresie podziału czasu
w korzystaniu z aparatury łącznościowej, Usługi w zakresie przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi w zakresie
transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, Usługi w zakresie transmisji danych przez sieci telematyczne, Usługi w zakresie
transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie transmisji danych o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi wideokomunikacyjne, Usługi wideokonferencji, Usługi
wysyłania wideo, Usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości,
Usługi związane z taśmami wyświetlającymi tekst, Użytkowanie anten
odbiorników naziemno-satelitarnych, Użytkowanie elektronicznych
sieci komunikacyjnych, Użytkowanie przekaźników telewizyjnych
typu ziemia-satelita, Użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych,
Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, Użytkowanie systemów
łączności elektronicznej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych,
Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane
poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Wspomagane komputerowo przesyłanie dźwięku, Wspomagane komputerowo przesyłanie
tekstu, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych
telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu o dużej prędkości
do sieci komputerowych i komunikacyjnych, Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, Zapewnianie pojemności
satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla centrów danych, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Zdalne transmitowanie
sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, Dzierżawa czasu
dostępu do witryn internetowych [isp], Przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy
danych, Skomputeryzowane konsultacje w zakresie książek telefonicznych, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie
elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Usługi komunikacyjne
w zakresie dostępu do baz danych, Usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, Usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Wynajem czasu dostępu
do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do danych
lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnianie dostępu do danych
w sieciach komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu
do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów
internetowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów
rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług telezakupów, Zapewnianie dostępu
do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do portalu
do współdzielenia materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych

na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu
do stron w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online,
Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi,
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści
wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie online, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do treści audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych
za pośrednictwem usługi na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych,
Zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, Zapewnianie dostępu użytkownikom
do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie i wynajmowanie
czasu dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie użytkownikom
dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, Bezpieczna poczta elektroniczna, Bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem
protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], Bezprzewodowy
transfer danych przez Internet, Bezprzewodowy transfer danych
za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, Dostarczanie
muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, Dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości
i danych w drodze transmisji elektronicznej, Dostęp do treści, stron
internetowych i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych, Dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, Elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elektroniczna transmisja danych
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczna
transmisja poczty i wiadomości, Elektroniczna transmisja danych,
Elektroniczna transmisja instrukcji, Elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, Elektroniczna transmisja wiadomości,
Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych
dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczna wymiana danych, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz
forów internetowych, Elektroniczne przekazywanie wiadomości,
Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, Elektroniczne przesyłanie danych, Elektroniczne
przesyłanie plików, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, Elektryczna transmisja danych w ramach światowej
sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu,
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla-), Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali,
Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Komputerowe przesyłanie danych, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Komunikacja pomiędzy komputerami, Komunikacja
przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja za pomocą systemów poczty
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elektronicznej, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci
prywatnych [VPN], Komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR], Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, Komunikacja
za pośrednictwem blogów online, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność za pomocą komputera, Łączność za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub Internetu, Międzynarodowa transmisja danych, Międzynarodowy transfer danych, Międzystanowe usługi telefoniczne, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu,
Nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych
sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Obsługa chat roomów,
Obsługa lokalnych sieci komputerowych, Odbieranie i dostarczanie
wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe,
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie informacji za pomocą komputera, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, Przekierowanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego
przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, Przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Przesyłanie
informacji cyfrowych, Przesyłanie informacji drogą online, Przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, Przesyłanie
informacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, Przesyłanie komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków elektronicznych], Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej,
Przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną], Przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej
(Web Messaging), Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla florystów, Przesyłanie zamówień
drogą elektroniczną dla kwiaciarzy, Przydzielanie dostępu do Internetu, Przydzielanie dostępu do światowych sieci komputerowych,
Przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, Retransmisja
wiadomości [elektroniczna], Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, Świadczenie
centralnych usług rozdzielczych dla elektronicznych sieci łączności,
Świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, Świadczenie
usług łączności on-line, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Świadczenie usług poczty
elektronicznej [email], Świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], Świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty
elektronicznej, Telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Transfer strumieniowy danych, Transmisja danych drogą kablową,
Transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych
środków komunikacyjnych, Transmisja danych i nadawanie danych,
Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych przez
Internet, Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych
wspomagana komputerowo, Transmisja danych za pomocą środków
elektronicznych, Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, Transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Transmisja danych za pośrednictwem linii ISDN, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych,
Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi,
Transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci
telematycznej, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików da-
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nych, audio, wideo i multimedialnych, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową
sieć komputerową, Transmisja podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, Transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, Transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów
wideo w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja strumieniowa telewizji przez internet, Transmisja
sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmisja treści audio
i wideo za pośrednictwem linii ISDN, Transmisja treści audio i wideo
za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Transmisja wiadomości za pośrednictwem
mediów elektronicznych, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie linii do czatów przy
wykorzystaniu Internetu, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie on-line list listserv do przesyłania
wiadomości między użytkownikami komputerów, Udostępnianie
online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów
społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów]
online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów rozmów
[chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, Udostępnianie sprzętu do wideokonferencji, Udostępnianie
urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą
elektroniczną, Udostępnianie usług Wirtualnej Sieci Prywatnej [VPN],
Udostępnianie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostępu
do prywatnych sieci komputerowych za pośrednictwem Internetu,
Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym,
Udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej
wielu użytkownikom, Umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, Usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera, Usługi chat roomów, Usługi chatroomów, Usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, Usługi dostawców Internetu
(ISP), Usługi dostawców usług internetowych (ISP), Usługi dostępu
do Internetu, Usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej
transmisji danych, Usługi elektronicznej transmisji instrukcji, Usługi
elektronicznej wymiany danych, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VoIP], Usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem
komputerów, Usługi komunikacji internetowej, Usługi komunikacji
komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, Usługi komunikacji między bankami danych, Usługi komunikacyjne, mianowicie
elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi komunikacyjne między komputerami
dla branży piwowarskiej, Usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, Usługi łączności komputerowej, Usługi łączności między
komputerami, Usługi łączności on-line, Usługi łączności skomputeryzowanej, Usługi łączności świadczone w Internecie, Usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, Usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi pocztowe przy
wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, Usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, Usługi poczty elektronicznej, Usługi poczty elektronicznej i transmisji faksów, Usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, Usługi poczty elektronicznej
dotyczące danych i głosu, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla
serwisów społecznościowych, Usługi połączeń internetowych dla
klientów indywidualnych i jednostek gospodarczych, Usługi przesyłania danych komputerowych, Usługi przesyłania danych, Usługi
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przesyłania wiadomości online, Usługi świadczone przez dostawców
Internetu, Usługi telefonii komputerowej, Usługi telekomunikacyjne,
mianowicie usługi ISDN [sieci cyfrowej usług zintegrowanych], Usługi
telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci
światłowodowej, Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu
o Internet, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet
i extranet, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, Usługi transmisji komputerowej, Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści
wideo, audio i telewizji, Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi
transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, Usługi w zakresie elektronicznej
transmisji, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi
w zakresie konferencji internetowych, Usługi w zakresie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, Usługi
w zakresie przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych,
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, Usługi w zakresie
telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy], Usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, Usługi
wideotekstowe, Usługi wysyłania wiadomości multimedialnych
[MMS], Usługi zdalnego dostępu do danych, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Usługi związane
z przesyłaniem poczty elektronicznej, Wewnątrzstanowe usługi telefoniczne, Wiadomości elektroniczne, Wspomagana komputerowo
transmisja informacji i obrazów, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, Wspomagane komputerowo
przesyłanie obrazów, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości, Wymiana danych elektronicznych, Wymiana wiadomości
za pomocą transmisji komputerowej, Wynajem czasu dostępu
do serwera baz danych, Wynajem skrzynek poczty elektronicznej,
Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
Wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych,
Wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości, Wzajemna komunikacja komputerowa, Zapewnianie bezprzewodowego dostępu
do internetu dla wielu użytkowników, Zapewnianie dostępu do danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Zapewnianie
dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu
do Internetu, Zapewnianie dostępu do Internetu dla osób trzecich,
Zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych,
Zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
Zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu,
Zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych,
Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Internetu, Zapewnianie dostępu
do światowych sieci komputerowych i innych sieci komputerowych,
Zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, Zapewnianie dostępu
do światowej komputerowej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, Zapewnianie dostępu komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, Zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami
danych i z Internetem, Zapewnianie dostępu wielostanowiskowego
do globalnych komputerowych sieci informacyjnych do transferu
i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji, Zapewnianie
elektronicznych łączy danych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu
dostępu do sieci komputerowych, Zapewnianie komunikacji między
komputerami, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, Zapewnianie usług w zakresie łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame re-

lay] do transferu danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do Internetu (dostawcy usług), Zapewnianie wielu użytkownikom
wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, Zapewnianie
wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, Bezprzewodowe usługi telefoniczne, Blokowanie połączeń telefonicznych, Dostarczanie informacji z książek telefonicznych dla
abonentów, Dostarczanie informacji z książek telefonicznych w celu
umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji z książek telefonicznych, Komórkowe usługi radiotelefoniczne,
Komunikacja przez dalekopis, Komunikacja przez telefony komórkowe, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność faksowa, Łączność za pomocą telefonii mobilnej, Łączność
przez telefony komórkowe, Łączność za pomocą telefonii komórkowej, Lokalne i zamiejscowe usługi telefoniczne, Przekazywanie danych przez telefon, Przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, Przekazywanie rozmów telefonicznych, Przełączanie rozmów
telefonicznych lub połączeń telekomunikacyjnych, Przesyłanie dalej
wiadomości przez telefon, Przesyłanie dokumentów faksem, Przesyłanie faksów, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu,
Przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopisu, Przesyłanie wiadomości za pomocą telefonu i faksu, Przywoływanie drogą radiową,
Radiowe usługi przywoławcze, Świadczenie usług w zakresie książek
telefonicznych, Telefonia bezprzewodowa, Telefonia komórkowa, Telefonia komórkowa (Łączność-), Telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, Telekonferencje, Telekonferencje audio, Telekopie (Przesyłanie-),
Teleksowe usługi biurowe, Transfer informacji za pośrednictwem telefonu, Transmisja danych przez pagery radiowe, Transmisja danych
przez telefaks, Transmisja grafiki na telefony komórkowe, Transmisja
komunikatów pisemnych w postaci telegramów, Transmisja wiadomości przez telefaks, Transmisja wiadomości za pomocą teleksu,
Transmisja za pośrednictwem teleksu, Transmisje na żywo dostępne
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], Udostępnianie linii telefonicznych typu callstream [jedna linia umożliwiająca
kilka rozmów jednocześnie], Udostępnianie usług czatu głosowego,
Usługi automatycznego odbierania telefonu, Usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, Usługi bezprzewodowej
poczty głosowej, Usługi bezprzewodowych central PBX, Usługi centrali abonenckiej, Usługi centrali telefonicznych, Usługi faksowe,
Usługi komunikacji przez płatne telefony, Usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, Usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu,
Usługi komunikacyjne w zakresie telefonii zamiejscowej, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, Usługi kontrolowania rozmów telefonicznych, Usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS], Usługi łączności i transmisji za pomocą telefaksu,
Usługi łączności telefonicznej w samochodach, Usługi łączności telefonii komórkowej, Usługi nagrywania rozmów telefonicznych, Usługi
poczty głosowej, Usługi prowadzenia konferencji telefonicznych,
Usługi przekierowywania rozmów telefonicznych, Usługi przesyłania
głosu, Usługi przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, Usługi przywoławcze, Usługi przywoławcze przez telefon, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
Usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, Usługi radiowej telefonii
komórkowej, Usługi telefaksowe, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi telefonii komórkowej, Usługi telefonii międzynarodowej, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych od telemarketerów i zapobieganie
im, Usługi telekonferencyjne, Usługi telematyczne, Usługi telematyczne [transmisja danych], Usługi transmisji faksów, Usługi w zakresie
bezprzewodowej poczty faksowej, Usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów komórkowych, Usługi w zakresie łączności ruchomej,
Usługi w zakresie odtwarzania wiadomości głosowych, Usługi w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, Usługi w zakresie
przesyłania wiadomości przez telefon, Usługi w zakresie przesyłania
i odbioru faksów, Usługi w zakresie rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, Usługi w zakresie wiadomości głosowych, Usługi
wiadomości tekstowych, Usługi wideotelefoniczne, Usługi wybierania numeru za pomocą głosu, Użytkowanie systemów komunikacji
komórkowej, Użytkowanie systemów przywoławczych, Zapewnianie
łączności przez telefon, Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja abonowanych programów telewizyjnych, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emisja i transmisja
programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja progra-
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mów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych
lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view],
Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Emisja treści wideo, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem
satelitów,
Emitowanie
filmów
kinowych
za pośrednictwem telewizji, Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, Interaktywne usługi teletekstowe, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie
cyfrowych treści audio, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie
informacji finansowych przez telewizję, Nadawanie informacji finansowych przez satelitę, Nadawanie informacji finansowych przez radio,
Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów drogą radiową, Nadawanie programów
przez satelitę, Nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie programów w telewizji,
Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Nadawanie programów związanych z telezakupami, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
Obsługa sprzętu do emisji radiowej, Podcasting, Pomoc osobom
trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych telewizji kablowej,
Programy telewizyjne (Transmisja-), Przekazywanie informacji drogą
telewizyjną, Przesyłanie webcastów, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi,
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Teletransmisja radiowa drogą
kablową, Telewizja kablowa nadająca informacje, Telewizyjnych
(Transmisja programów-), Transmisja audio, Transmisja cyfrowych
programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, Transmisja imprez w zakresie
sportów elektronicznych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja
nadawcza za pomocą satelity, Transmisja programów drogą kablową, Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Transmisja
programów drogą satelitarną, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów
telewizyjnych drogą kablową, Transmisja programów telewizyjnych,
Transmisja radiowa informacji i innych programów, Transmisja telewizji kablowych, Transmisja treści generowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Internetu, Transmisja wizji za pomocą satelity,
Transmisje audycji telewizyjnych, Transmisje radiowe i telewizyjne,
w tym również drogą sieci kablowych, Transmisje telewizyjne, Udostępnianie łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej,
Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Udzielanie informacji
o emisji radiowej, Udzielanie informacji o nadawaniu telewizji kablowej, Udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Usługi emisji satelitarnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi emisji satelitarnej
w zakresie wydarzeń sportowych, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych,
Usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), Usługi informacyjne dotyczące nadawania programów, Usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, Usługi
nadawania interaktywnej telewizji i radia, Usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, Usługi nadawania programów telewizyjnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi telewizji kablowej,
Usługi transmisji audiowizualnej, Usługi transmisji drogą satelitarną
i kablową, Usługi transmisji kablowej, Usługi transmisji programów
telewizyjnych za opłatą (pay per view), Usługi w zakresie komunikacji
telewizyjnej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych,
Użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, Użytkowanie systemów
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telewizji kablowej, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Analiza
opracowywania produktu, Analiza projektu produktu, Analizy wody,
Audyt jakości, Badania kliniczne, Badania przemysłowe obiektów
technicznych, Badania środowiska, Badanie jakości produktów, Badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, Badanie
produktów spawanych w celu określenia struktury, Badanie produktów spawanych w celu określenia właściwości, Badanie przydatności
pojazdów do ruchu drogowego, Badanie techniczne pojazdów, Certyfikacja diamentów, Certyfikacja [kontrola jakości], Certyfikacja
usług edukacyjnych, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Doradztwo techniczne dotyczące testowania, Doradztwo
techniczne w zakresie produkcji wina, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości, Inspekcja
towarów w zakresie kontroli jakości, Klasyfikacja drewna, Klasyfikowanie kamieni szlachetnych, Klasyfikowanie monet, Kontrola artykułów spożywczych, Kontrola hodowli żywego inwentarza, Kontrola
i badanie za pomocą alpinizmu przemysłowego, Kontrola i testowanie jakości, Kontrola jakości, Kontrola jakości dla osób trzecich, Kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, Kontrola
jakości dotycząca higieny żywności, Kontrola jakości materiałów budowlanych, Kontrola jakości nawozów, Kontrola jakości pojemników
szklanych, Kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych,
Kontrola jakości surowców, Kontrola jakości towarów i usług, Kontrola jakości ukończonych budynków, Kontrola jakości usług, Kontrola
jakości w zakresie systemów komputerowych, Kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości wytworzonych produktów, Kontrola kosmetyków, Kontrola lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego],
Kontrola łowisk, Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, Kontrola palników olejowych, Kontrola pojazdów mechanicznych przed
transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym], Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], Kontrola środków farmaceutycznych, Kontrola
techniczna pojazdów, Kontrola żywności do celów certyfikacji jej koszerności, Kontrola w rolnictwie, Materiały (Testowanie-), Monitorowanie jakości wody, Monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, Nadzór i inspekcja techniczna, Obrazowanie rentgenowskie,
inne niż do celów medycznych, Ocena i badanie nieruchomości pod
kątem obecności materiałów niebezpiecznych, Ocena jakości, Ocena
jakości produktów, Ocena opracowywania produktu, Ocena produktów farmaceutycznych, Ocena projektu produktu, Ocena ryzyka naukowego, Ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test
wzorcowy, Ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu
o test wzorcowy, Opracowywanie i testowanie metod produkcji chemicznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Opracowywanie metod testowych, Poświadczanie autentyczności biżuterii,
Potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności mebli,
Potwierdzanie autentyczności kamieni półszlachetnych, Potwierdzanie autentyczności banknotów, Potwierdzanie autentyczności antyków, Potwierdzanie autentyczności kamieni szlachetnych, Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów,
Projektowanie i testowanie nowych produktów, Prowadzenie badań
klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, Prowadzenie badań klinicznych w zakresie chorób układu krążenia, Przegląd samochodów,
Przegląd urządzeń, Przeprowadzanie badań jakościowych, Przeprowadzanie prób klinicznych, Przeprowadzanie testów kontroli jakości,
Przeprowadzanie testów przemysłowych, Przeprowadzanie testów
w zakresie rolnictwa, Rejestrowanie i testowanie szybów naftowych,
Sprawdzanie jakości, Sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych,
Sprawdzanie przyrządów wagowych, Stwierdzanie autentyczności
obrazów, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Stwierdzanie autentyczności znaczków, Stwierdzanie autentyczności diamentów,
Świadczenie usług zapewniania jakości, Tekstylia (Testowanie-), Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich
do celów certyfikacji, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, Testowanie, analizowanie i monitorowanie
sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie architektonicznych elementów żelaznych, Testowanie artykułów spożywczych, Testowanie
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bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Testowanie bezpieczeństwa produktów, Testowanie bezpieczeństwa naczyń ciśnieniowych, Testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, Testowanie dźwigów, Testowanie dźwigów pod kątem
bezpieczeństwa, Testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, Testowanie filtrów, Testowanie funkcjonalności maszyn, Testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, Testowanie hodowli żywego inwentarza, Testowanie i analiza materiałów,
Testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Testowanie i ocena materiałów, Testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, Testowanie komponentów, Testowanie
komputerów, Testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, Testowanie kosmetyków, Testowanie łańcuchów, Testowanie łowisk, Testowanie maszyn, Testowanie materiałów, Testowanie materiałów jądrowych, Testowanie materiałów tekstylnych, Testowanie
materiałów w celu wykrywania usterek, Testowanie naukowe wspomagane komputerowo, Testowanie nowych produktów, Testowanie
papieru, Testowanie pojazdów, Testowanie produktów, Testowanie
produktów w ramach kontroli jakości, Testowanie programów komputerowych, Testowanie przemysłowe, Testowanie przemysłowe
wspomagane komputerowo, Testowanie sprzętu informatycznego,
Testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, Testowanie środków chemicznych, Testowanie środków farmaceutycznych, Testowanie surowców, Testowanie systemów elektronicznego
przetwarzania danych, Testowanie urządzeń, Testowanie urządzeń
w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, Testowanie
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Testowanie wibracji
w odniesieniu do środowiska naturalnego, Testowanie zagrożenia
hałasem środowiska, Testy inżynieryjne, Testy jakości, Testy kontroli
jakości, Testy metalurgiczne, Testy toksyczności do celów badawczych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania broni palnej,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, Ultradźwiękowe testowanie prętów paliwa jądrowego, Usługi analiz i testów
związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, Usługi analizy opon,
Usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi certyfikacji danych przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, Usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną, Usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, Usługi doradcze w zakresie testowania produktów, Usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji podwodnych,
Usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi kontroli jakości wody,
Usługi kontroli opon, Usługi laboratoryjne, Usługi pomiarów technicznych, Usługi poświadczania autentyczności i certyfikacji diamentów, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi sprawdzania rurociągów, Usługi testowania
diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi testowania
maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, Usługi testowania
maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi testowania sprzętu leśniczego
w ramach kontroli jakości, Usługi testowania sprzętu ogrodniczego
w ramach kontroli jakości, Usługi testowania systemów alarmowych
i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi testowania w zakresie określania stopnia zużycia elementów smarujących, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości
lub standardów, Usługi testowania zgodności, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji,
Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie analizy monet [potwierdzenie autentyczności], Usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, Usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie
bakteriologii i wirusologii, Usługi w zakresie badań środowiskowych
w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, Usługi w zakresie badania
składników przepływającego powietrza, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie inspekcji technicznej, Usługi
w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi w zakresie testów naukowych, Usługi
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w zakresie
testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie testów
technicznych, Usługi w zakresie testów nieniszczących, Usługi w zakresie testowania materiałów, Usługi w zakresie testowania rozpuszczalników, Usługi w zakresie testowania gleby, Usługi w zakresie testowania nasion, Usługi w zakresie uwierzytelniania, Usługi

zapewnienia jakości, Ważenie pojazdów, Ważenie towarów na rzecz
osób trzecich, Wynajem obciążnic do testowania źródeł energii elektrycznej, Znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], Usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Usługi inżynieryjne, Usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Wynajem
sprzętu naukowego i technologicznego, Aktualizacja map morskich,
Analityczne usługi laboratoryjne, Analiza drgań podczas kruszenia,
Analiza jakości wody w strumieniach, Analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, Analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii,
Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza wycieków ropy naftowej, Analiza zachowania konstrukcji budynków, Analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach,
Analizy i badania dla prac dotyczących ropy naftowej, Analizy laboratoryjne, Analizy naukowe wspomagane komputerowo, Analizy pisma
ręcznego [grafologia], Analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Audyt energetyczny, Badania archeologiczne, Badania chemiczno-technologiczne, Badania
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, Badania dotyczące hodowli żywego inwentarza, Badania dotyczące maszyn przemysłowych, Badania dotyczące maszyn budowlanych, Badania dotyczące
nauki, Badania dotyczące technologii, Badania genetyczne, Badania
i analizy naukowe, Badania i opracowywanie projektów technicznych,
Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania laboratoryjne,
Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, Badania laboratoryjne
w dziedzinie ekspresji genu, Badania łowisk, Badania materiałowe, Badania nad oprzyrządowaniem, Badania nad procesami przemysłowymi, Badania naukowe, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe i technologiczne
związane z mapowaniem patentów, Badania naukowe prowadzone
przy użyciu baz danych, Badania naukowe wspomagane komputerowo, Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów,
Badania przemysłowe wspomagane komputerowo, Badania techniczne, Badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Badania techniczne w zakresie aeronautyki, Badania techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji, Badania
techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych,
Badania technologiczne, Badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, Badania w dziedzinie budowy silnika, Badania
w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie insektycydów, Badania
w dziedzinie kosmetyki, Badania w dziedzinie kosmetologii, Badania
w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie
mechaniki, Badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, Badania w dziedzinie spawania,
Badania w dziedzinie techniki, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, Badania w dziedzinie technologii pomiarowych, Badania w dziedzinie żywności, Badania w zakresie bezpieczeństwa,
Badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, Badania
w zakresie maszyn produkcyjnych, Badania w zakresie metali, Badania w zakresie nowych produktów, Badania z zakresu analizowania
odpadów, Badania związane z demografią, Badania żywności, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo naukowe,
Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania
obwodów elektronicznych, Doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii
do wytwarzania obwodów elektronicznych, Doradztwo techniczne
w zakresie szkód spowodowanych skażeniem, Doradztwo techniczne w zakresie badań technicznych dotyczących pokarmów i napojów, Doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących
artykułów spożywczych i suplementów diety, Doradztwo techniczne
w zakresie produkcji półprzewodników, Doradztwo techniczne w zakresie przemysłu lekkiego, Doradztwo techniczne związane z technologią cięcia dróg, Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo technologiczne, Doradztwo
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Doradztwo
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące eksplozji, Doradztwo w zakresie
analiz sądowych dotyczące wypadków na morzu, Doradztwo w za-
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kresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, Doradztwo w zakresie badań przemysłowych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo
w zakresie technologii filtracji, Doradztwo związane z technologią
membranową, Doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Ekspertyzy w zakresie technologii, Eksploracja
archeologiczna, Interpretacja i analiza obrazów uzyskanych metodą
rezonansu magnetycznego na potrzeby przemysłu petrochemicznego, Inżynieria chemiczna, Inżynieria (prace inżynieryjne), Kalibrowanie instrumentów, Kalibrowanie maszyn, Kalibrowanie [pomiary],
Kompilacja informacji naukowych, Konsultacje na temat higieny żywności, Konstrukcyjne (Projektowanie-), Konsultacje techniczne
w dziedzinie techniki lotniczej i astronautycznej, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Laboratoria badawcze, Laboratoria naukowe (Usługi świadczone przez-), Laboratoria optyczne, Laboratoryjne usługi analityczne, Mierzenie zmiennych związanych
z kierunkowym manipulowaniem otworami wiertniczymi, Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków,
Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Monitorowanie dźwiękowych
znaków ostrzegawczych, Monitorowanie konstrukcji budowlanych,
Monitorowanie kontroli jakości procedur sejsmicznych, Monitorowanie obiektów komercyjnych i przemysłowych do wykrywania lotnych i nielotnych związków organicznych, Monitorowanie stanu cieczy, Monitorowanie stanu maszyn, Monitorowanie stanu olejów,
Monitorowanie stanu smarów, Monitorowanie stanu środków nawilżających, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur
inżynierii wodno-lądowej, Monitorowanie wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów, Ocena jakości drewna na pniu, Ocena jakości
wełny, Odwzorowanie, Opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek, Opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2], Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Opracowywanie badań
technicznych, Opracowywanie elementów do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, Opracowywanie maszyn przemysłowych,
Opracowywanie nowych produktów, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, Opracowywanie podręczników technicznych, Opracowywanie pojazdów, Opracowywanie powłok na metale, Opracowywanie powłok na niemetale, Opracowywanie procesów
przemysłowych, Opracowywanie produktów konsumenckich, Opracowywanie produktów przemysłowych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie silników, Opracowywanie sond pomiarowych do zastosowań
biotechnologicznych, Opracowywanie statków powietrznych, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, Opracowywanie technik obróbki skrawaniem, Opracowywanie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, Opracowywanie zespołów
zasilających, Pisanie techniczne, Planowanie projektów technicznych, Planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego
przemysłu maszynowego, Planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, Pomiar zmiennych związanych z wierceniem odwiertów,
Pomiary, badania i eksploracja, Pomiary drgań podczas kruszenia,
Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, Pomiary parametrów
środowiska wewnątrz struktur inżynierii wodno-lądowej, Pomiary
prognozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, Pomiary środowiska w obrębie budynków, Porady techniczne dotyczące produkcji
opon, Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, Prace badawcze nad produktami, Prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, Prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów
dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Prace inżynieryjne, Profesjonalne doradztwo
dotyczące technologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, Profesjonalne doradztwo w zakresie dynamiki płynów, Profesjonalne doradztwo w zakresie technologii morskiej,
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Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące technologii żywności, Programowanie elektronicznych systemów kontroli, Projektowanie budowlane, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wytwarzania energii regeneracyjnej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, Projektowanie i opracowywanie produktów
przemysłowych, Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, Projektowanie i planowanie
techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie i planowanie
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, Projektowanie i planowanie techniczne
oczyszczalni wody, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, Projektowanie naukowe
i technologiczne, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, Przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, Przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, Przygotowywanie
map cyfrowych, Przygotowywanie raportów dotyczących badań
technologicznych, Przygotowywanie rysunków technicznych, Publikowanie informacji naukowych, Rejestrowanie danych dotyczących
zużycia energii w budynkach, Rysowanie konstrukcji, Specjalistyczne
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, Sporządzanie planów
budowlanych obiektów rekreacyjnych, Sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, Sporządzanie raportów dotyczących przekazania do eksploatacji urządzeń jądrowych, Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie
raportów naukowych, Sporządzanie raportów technologicznych,
Sporządzanie rysunków technicznych, Świadczenie usług badawczych, Świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu
oceny poziomów zanieczyszczenia, Świadczenie usług pobierania
próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, Technologiczne
badania projektowe, Teledetekcja lotnicza związana z badaniami naukowymi, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Tworzenie
map genetycznych do celów naukowych, Tworzenie map GPS, Tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, Udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze
ochronę środowiska, Udostępnianie informacji technicznych na temat produkcji papieru, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, Udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla,
Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, Udzielanie
informacji online na temat usług analiz i badań przemysłowych,
Udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi,
Udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, Usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza,
Usługi analityczne i badawcze dla prac dotyczących ropy naftowej,
Usługi analityczne wykorzystujące radar, Usługi analityczne związane z rozwojem pól naftowych, Usługi analiz i badań przemysłowych
związane z oponami samochodowymi, Usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie chemii, Usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, Usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza, Usługi analizy krwi do celów badań naukowych, Usługi
analizy technologicznej, Usługi badań kontraktowych w zakresie
nauk molekularnych, Usługi badań w zakresie separacji komórek,
Usługi badania opon, Usługi badawcze, Usługi badawcze w rolnictwie, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi badawcze związane z budownictwem, Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, Usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami
samochodowymi, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi doradcze dotyczące nauki, Usługi doradcze dotyczące
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przyrządów naukowych, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, Usługi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
Usługi doradcze w zakresie nauki, Usługi doradcze w zakresie geotechniki, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną,
Usługi doradztwa technicznego z zakresu elektrokardiogramów,
Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi doradztwa
technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego,
Usługi enologiczne, Usługi fotogrametrii, Usługi gromadzenia danych związanych z jakością powietrza, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych
stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w leśnictwie, Usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
stosowanych w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w ogrodnictwie,
Usługi kalibracji w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi kalibracji w zakresie urządzeń analitycznych, Usługi kartograficzne, Usługi
konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, Usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontroli, Usługi kreślarskie, Usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi laboratoriów weterynaryjnych, Usługi laboratoryjne
dla badań rolniczych, Usługi laboratoryjne w zakresie testowania
analitycznego, Usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Usługi
laboratoryjne w zakresie badań optycznych, Usługi liczenia cząstek
w przepływającym powietrzu, Usługi naukowe, Usługi naukowe i badania w tym zakresie, Usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, Usługi naukowo-technologiczne, Usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, Usługi ocen pirotechnicznych,
Usługi oceny pomiarów, Usługi opracowywania projektów technicznych, Usługi planowania kryzysowego na wypadek wycieku ropy,
Usługi pomiarowe, Usługi pomiaru przepływu powietrza, Usługi projektowania map, Usługi projektowania technologicznego, Usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, Usługi technologiczne, Usługi technologiczne i dotyczące ich badania, Usługi technologiczne
i projektowanie w tym zakresie, Usługi technologiczne w zakresie
produkcji, Usługi technologiczne w zakresie reologii, Usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, Usługi technologiczne w zakresie reometrii, Usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi
laboratoryjne), Usługi w zakresie analizy danych technicznych, Usługi
w zakresie analizy krwi, Usługi w zakresie analizy przemysłowej, Usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, Usługi
w zakresie badań matematycznych, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie badań przemysłowych, Usługi w zakresie
badań technicznych, Usługi w zakresie doradztwa technologicznego, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Usługi w zakresie
komputerowej analizy żywności, Usługi w zakresie monitorowania
procesów przemysłowych, Usługi w zakresie oceniania skuteczności
rolniczych środków chemicznych, Usługi w zakresie oceniania skuteczności przemysłowych środków chemicznych, Usługi w zakresie
odkrywania leków, Usługi w zakresie opracowywania metod testowania, Usługi w zakresie planowania technologicznego, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, Usługi w zakresie
udzielania informacji technologicznych, Usługi w zakresie wzorcowania, Usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, Wykrywanie radonu, Zapewnianie doradztwa
technicznego dla przemysłu rafineryjnego, Zapewnianie doradztwa
technicznego dla morskiego przemysłu transportowego, Zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu petrochemicznego,
Zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi,
Zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach, Analizy wykonalności projektu, Artyści
graficy (Usługi-), Badania diagnostyczne smarów przemysłowych,
Badania dotyczące projektowania, Badania w zakresie projektowania
komputerów, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie
wnętrz], Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w za-

kresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Dostarczanie informacji na temat usług w zakresie projektowania mody,
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Grafika
artystyczna, Oceny techniczne związane z projektowaniem, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu,
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie produktów, Opracowywanie produktów dla
osób trzecich, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji
pojazdów i konstrukcji karoserii, Opracowywanie, projektowanie
i aktualizacja stron głównych, Opracowywanie protez, Opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, Opracowywanie urządzeń
diagnostycznych, Planowanie i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie]
restauracji, Planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych, Planowanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie
[projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] dobudówek,
Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] klubów, Planowanie [projektowanie] łazienek,
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie]
biur, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar,
Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie akcesoriów mody, Projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, Projektowanie animacji i efektów specjalnych
dla osób trzecich, Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, Projektowanie audiowizualnych prac
twórczych, Projektowanie baz danych, Projektowanie biżuterii, Projektowanie broszur, Projektowanie budynków, Projektowanie budynków
o kontrolowanym środowisku, Projektowanie budynków opieki zdrowotnej, Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie
centrów handlowych, Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części do pojazdów lądowych, Projektowanie
czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach
co do czystości i sterylności powietrza], Projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, Projektowanie dekoracji
wnętrz, Projektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie domów, Projektowanie druków, Projektowanie dywanów, Projektowanie działań zaradczych
w celu usunięcia wad w konstrukcjach, Projektowanie ekspertyz pól
naftowych, Projektowanie elektronicznych formatów płyt CD
do komputerowych baz danych, Projektowanie elementów optycznych, Projektowanie form, Projektowanie gier, Projektowanie gier
planszowych, 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 hoteli, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie
sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie protez, Projektowanie i opracowywanie endoprotez, Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie metod do testów
i analiz, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie
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i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie kapeluszy, Projektowanie komponentów mechanicznych
i mikromechanicznych, Projektowanie komputerów, Projektowanie
komputerowych stron internetowych, Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie komputerowych baz
danych, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, Projektowanie kontenerów transportowych, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie kuchni,
Projektowanie kukiełek, Projektowanie łazienek, Projektowanie łodzi, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie lokali biurowych do branży handlu oponami, Projektowanie maszyn
przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych wykorzystywanych do produkcji sprzętu oświetleniowego, Projektowanie
maszyn specjalistycznych, Projektowanie materiałów piśmiennych,
Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie mikroczipów dla osób trzecich, Projektowanie mikroczipów komputerowych, Projektowanie modeli, Projektowanie modeli
matematycznych, Projektowanie mody, Projektowanie monumentalnych budowli murowanych, Projektowanie na rzecz osób trzecich
w dziedzinie odzieży, Projektowanie nakryć głowy, Projektowanie
narzędzi, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie nowych
produktów, Projektowanie obiektów biznesowych, Projektowanie
obiektów sportowych, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie odzieży ochronnej, Projektowanie ogrzewania,
Projektowanie opakowań, Projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, Projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych, Projektowanie optycznych i mikrooptycznych komponentów,
Projektowanie oświetlenia krajobrazowego, Projektowanie oświetlenia teatralnego, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad
dziećmi, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Projektowanie płytek obwodów elektrycznych, Projektowanie płytek wykładzinowych, Projektowanie pojazdów lądowych, Projektowanie pojazdów mechanicznych, Projektowanie pojazdów morskich,
Projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, Projektowanie pojazdów szynowych, Projektowanie pomiarów geologicznych, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Projektowanie porcelany, Projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania
powodziom, Projektowanie produktów, Projektowanie produktów
konsumenckich, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie protez, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie przyrządów, Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, Projektowanie restauracji,
Projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, Projektowanie robót inżynieryjnych
do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie rurociągów, Projektowanie rzeźb, Projektowanie rzeźb lodowych, Projektowanie samochodów, Projektowanie
samochodów wyścigowych, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie sklepów, Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projektowanie
sprzętu dla operatorów audio i wideo, Projektowanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu
do transportu towarów, Projektowanie sprzętu do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły,
Projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, Projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych,
Projektowanie sprzętu do transportu odpadów, Projektowanie
sprzętu komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego
dla przemysłu wytwórczego, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie statków, Projektowanie statków pełnomorskich, Projektowanie
statków powietrznych, Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron
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głównych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych,
Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych związanych
z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących
zarządzania, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów oświetleniowych, Projektowanie systemów pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych,
Projektowanie systemów pomiarowych, Projektowanie systemów
przetwarzania danych, Projektowanie systemów składowania, Projektowanie systemów wyposażenia sklepów, Projektowanie szkła
i produktów szklanych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie technik malowania,
Projektowanie telefonów, Projektowanie telefonów komórkowych,
Projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych,
Projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, Projektowanie ubrań, Projektowanie układów scalonych, Projektowanie umeblowania, Projektowanie urządzeń diagnostycznych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, Projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Projektowanie urządzeń i maszyn do napełniania, Projektowanie urządzeń i maszyn w zakresie techniki napełniania,
Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie
wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych,
Projektowanie wykładzin podłogowych, Projektowanie wyposażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie
wyświetlaczy trójwymiarowych, Projektowanie wzorów, Projektowanie zabawek, Projektowanie żaluzji, Projektowanie zasłon, Projektowanie zegarków, Projektowanie zestawów do programów telewizyjnych, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Projektowanie
znaków, Projektowanie znaków towarowych, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, Przygotowywanie
parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, Przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, Przygotowywanie sprawozdań
w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Renderowanie grafiki
komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Sporządzanie raportów
dotyczących projektowania, Sporządzanie raportów projektowych,
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz statków, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków powietrznych, Świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz samochodów, Szkicowanie projektów opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów stołowych, 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, Tworzenie stron
internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz,
Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego,
Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów,
Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi
architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, Usługi artystów grafików, Usługi doradcze
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie projektowania statków, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego,
Usługi doradcze w zakresie projektowania wyposażenia sklepów,
Usługi doradcze związane z projektowaniem stawów, Usługi dorad-
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cze związane z projektowaniem budynków, Usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne dotyczące
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia
do celów projektowania wnętrz, Usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne
wspomagane komputerowo, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
maszyn, Usługi konsultacji dotyczące projektowania mody, Usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi planowania
[projektowania] placówek cateringowych, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi projektów graficznych,
Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi projektowania dotyczące
modelarstwa do celów rekreacyjnych, Usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów, Usługi projektowania dotyczące
elementów do krycia dachów, Usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania dotyczące
znaków, Usługi projektowania dotyczące wanien, Usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, Usługi projektowania dotyczące instalowania wanien, Usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, Usługi projektowania dotyczące tworzenia masek,
Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów rozrywkowych, Usługi projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali,
Usługi projektowania dotyczące modelarstwa w celach ekspozycyjnych, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów wystawowych, Usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi
projektowania dotyczące grafiki okiennej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania i planowania dotyczące
sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi projektowania łazienek, Usługi
projektowania mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi
projektowania narzędzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, Usługi projektowania obiektów biznesowych, Usługi projektowania obuwia, Usługi
projektowania odzieży, Usługi projektowania opakowań przemysłowych, Usługi projektowania pojazdów, Usługi projektowania przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania silników do pojazdów, Usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach
promocyjnych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi
projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania,
Usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, Usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Usługi projektowania układu dla czystych pomieszczeń, Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, Usługi projektowania w odniesieniu
do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie restauracji, Usługi projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicznych, Usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, Usługi projektowania w zakresie
umeblowania, Usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych, Usługi projektowania
w zakresie wystaw, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój
sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami
pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków

pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów
komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów,
Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie
technologii przetwarzania danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych,
Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo 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 i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, Opracowywanie komputerów, Opracowywanie
sieci komputerowych, Opracowywanie sprzętu komputerowego,
Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie
systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Opracowywanie urządzeń do 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 i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego
do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie systemów
magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania
problemów z elektroniką użytkową, Systemy komputerowe (Analizy-), Tworzenie cyfrowych znaków wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów
i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online
nie do pobrania, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi
diagnostyki komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi informatyki
kwantowej, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie
projektowania i programowania komputerów, Usługi w zakresie sieci
komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami
komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie
serwerem, Badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
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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 systemów 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 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 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 tech-
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nologii 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 systemów 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, Chmura obliczeniowa, Cyfrowe rozproszone magazynowanie,
Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, 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, Fog computing, Hosting aplikacji interaktywnych,
Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting blogów, Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich
do celów wymiany treści online, Hosting komputerowych baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting obiektów online
do prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting oprogramowania
do użytku w zarządzaniu bibliotekami, Hosting platform komunikacyjnych w internecie, Hosting platform przeznaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet, Hosting platform transakcyjnych
w internecie, Hosting platform w Internecie, Hosting podkastów, 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
internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych
dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, 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, Hosting videocastów, 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, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS],
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, Oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do transmisji informacji, Oferowanie tym-
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czasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do zarządzania danymi, Oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie-), Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma
jako usługa [PaaS], Platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, Projektowanie, tworzenie, hosting
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie dokumentacji medycznej
w postaci elektronicznej, Przechowywanie dokumentów w formie
elektronicznej, Przechowywanie filmów w postaci elektronicznej,
Przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektronicznej,
Przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, Przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej, Skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie
kopii zapasowych danych elektronicznych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Tymczasowe
elektroniczne przechowywanie informacji i danych, Tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do obsługi transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem
sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia
towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego
do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, Udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie,
Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania
w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją
w sieciach danych, Udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, Udostępnianie
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie zapasowych programów i urządzeń
komputerowych, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się
treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści
multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych

i generowania raportów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do zarządzania bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do importowania danych i zarządzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania zapasami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania
rozrywkowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, Usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania
komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], Usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], Usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, Usługi dostawcy
hostingu publicznego „w chmurze”, Usługi dostawcy hostingu
w chmurze, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych,
obrazów i innych danych elektronicznych, Usługi hurtowni danych
[składowanie danych], Usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi ochrony danych oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego,
głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Usługi przechowywania danych
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, Usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie
danych z komputerowych dysków twardych, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi w zakresie przechowywania plików elektronicznych w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania
danych elektronicznych w chmurze, Usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Utrzymanie witryn internetowych i hosting online
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, Wynajem elektronicznej
przestrzeni pamięciowej w internecie, Wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, Wynajem komputerów i oprogramowania, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych,
Wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia
danych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Wynajem
oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami
cenowymi, Wynajem oprogramowania komputerowego związanego
z ofertami cenowymi, Wynajem programów komputerowych, Wynajem pamięci serwerowej, Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych,
Wynajem sprzętu i oprogramowania, Wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, Wynajmowanie serwerów WWW, Wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania
do zarządzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, Wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, Wypożyczanie oprogramowania
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komputerowego związanego z podróżowaniem, Wypożyczanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Wypożyczanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, Wypożyczanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Wypożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego,
Wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, Wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, Wypożyczanie programów do przetwarzania
danych, Wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku
w komunikacji, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania
bazami danych, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Zapewnianie tymczasowego korzystania
z oprogramowania pojedynczego logowania online, nie do pobrania, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania online, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Zarządzanie
zawartością przedsiębiorstwa, 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 do smartfonów, Aktualizacja
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, Aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, 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
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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 sprzętowego,
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, Inżynieria oprogramowania, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Kompilacja
programów komputerowych, Kompilacja stron internetowych, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Konfiguracja
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów
komunikacyjnych, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania do systemów łączności, Konserwacja programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Modyfikowanie programów komputerowych,
Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Naukowe usługi programowania
komputerów, 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 języków komputerowych, Opracowywanie
kodów komputerowych, Opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, Opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji
treści multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami,
Opracowywanie oprogramowania komputerowego do tworzenia
elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki,
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, 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 oprogramowania
do gier wideo, Opracowywanie oprogramowania komputerowego
na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], Opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie oprogramowania do automatycznego odkrywania procesów
biznesowych [ABPD], Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu,
Opracowywanie oprogramowania sterowników, Opracowywanie
oprogramowania do systemów łączności, Opracowywanie oprogramowania systemowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Opracowywanie oprogramowania do modu-
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łów sterujących i systemów operacyjnych, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium
optycznym, Opracowywanie programów do przetwarzania danych,
Opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, Opracowywanie programów do danych, Opracowywanie programów do komputerów, Opracowywanie programów
komputerowych do systemów elektronicznych kas rejestrujących,
Opracowywanie programów komputerowych do analizowania emisji gazów spalinowych, Opracowywanie programów komputerowych do analizowania procesów spalania wewnątrz silnika, Opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach
danych (oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM), Opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów
laboratoryjnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań oprogramowania
komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, 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 do zastosowań medycznych, Pisanie programów komputerowych, Pisanie programów komputerowych
do zastosowań biotechnologicznych, Pisanie programów kontrolnych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Programowanie animacji komputerowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie komputerów,
Programowanie komputerów do celów telekomunikacji, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych
pomiędzy kupującymi a dostawcami, Programowanie komputerów
do drukowania kodów kreskowych, Programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, Programowanie komputerów
w dziedzinie medycyny, Programowanie komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe dla branży energetycznej, Programowanie
komputerowe do przetwarzania danych, Programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, Programowanie
komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, Programowanie oprogramowania edukacyjnego, 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 komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych,
Programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, Programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, Programowanie oprogramowania do zarządzania energią, Programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
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 gier wideo, Programowanie oprogramowania do gier komputerowych, 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 do przetwarzania danych, Programowanie

sprzętu multimedialnego, Programowanie stron internetowych, Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, Projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasami, Projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla
przemysłu wytwórczego, Projektowanie i opracowywanie stron
głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, Projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz
danych w zakresie tłumaczeń językowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Projektowanie i opracowywanie systemów nawigacyjnych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do planowania
tras, Projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], Projektowanie
i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów
oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów
pojazdów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania pojedynczego logowania, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN), Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
Projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania obrazu, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywanie
komputerowych sieci bezprzewodowych, Projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie języków komputerowych, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie komputerów dla osób trzecich, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja
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oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie
oprogramowania, Projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
intranetu, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania
komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi,
Projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
Projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, Projektowanie oprogramowania do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie
oprogramowania dla operatorów audio i wideo, Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów, Projektowanie oprogramowania do użytku
z maszynami drukarskimi, Projektowanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na różne protokoły,
Projektowanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania
do smartfonów, Projektowanie oprogramowania komputerowego
na zamówienie, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania
tekstu, Projektowanie oprogramowania do gier wideo, Projektowanie
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie oprogramowania systemowego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie,
Projektowanie portali sieciowych, Projektowanie programów
do przetwarzania danych, Projektowanie programów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, Projektowanie programów komputerowych, Projektowanie, rysunek i tekst
na zamówienie do oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie stron
internetowych, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Przeprowadzanie
studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, Przygotowywanie programów do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Sporządzanie raportów dotyczących programów
komputerowych, Sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego,
Techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, Testowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
oprogramowania do blogów, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera,
Tworzenie oprogramowania komputerowego, Tworzenie platform
komputerowych, Tworzenie programów do przetwarzania danych,
Tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych,
Tworzenie programów komputerowych, Tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych,
Tworzenie stron internetowych dla innych, Tworzenie, uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych, Tworzenie, utrzymywanie
i adaptacja oprogramowania komputerowego, Uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Udostępnianie wyszukiwarek
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w zakresie programowania
komputerów, Udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące użytkowania
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania,
Usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie oprogramowania gier komputerowych i wideo, Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramo-
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wania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania
komputerowego do użytku w działalności wydawniczej, Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, Usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, Usługi
doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, Usługi doradztwa w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa w dziedzinie
oprogramowania komputerowego do użytku w grafice, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
Usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, Usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
i oprogramowania, Usługi konsultacyjne w zakresie programowania
komputerów, Usługi pisania oprogramowania komputerowego,
Usługi pisania programów komputerowych, Usługi programowania
komputerowego do magazynowania danych, Usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego,
Usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania dotyczące programów komputerowych,
Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego,
Usługi utrzymywania stron internetowych, Usługi w dziedzinie programowania komputerów, Usługi w zakresie aktualizacji programów
komputerowych, Usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie instalowania
i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
integracji systemów komputerowych, Usługi w zakresie opracowywania gier wideo, Usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania
witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania oprogramowania
do elektronicznego przetwarzania danych, Usługi w zakresie redagowania programów komputerowych, Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi związane z opracowywaniem baz
danych, Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania
komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz
ochraniające komputer przed zagrożeniami, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Utrzymanie oprogramowania komputerowego używanego do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, Utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Utrzymywanie baz danych, Utrzymywanie zapisów komputerowych,
Wdrażanie programów komputerowych w sieciach, Wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wynajem
oprogramowania sprzętowego, Zapewnianie badań technicznych
z zakresu programowania komputerowego, Zapewnianie obsługi
technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych,
Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, Badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opracowywanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły,
Opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Opracowywanie sprzętu do gier wideo, Opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Opracowywanie sprzętu komputerowego do gier
komputerowych, Opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Opracowywanie sprzętu przeznaczonego
do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie
i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, Projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie sprzętu
komputerowego na zamówienie, Testowanie sprzętu komputerowe-
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go, Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów,
Usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Dekodowanie danych, Digitalizacja dokumentów, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Digitalizacja dźwięku i obrazów, Kodowanie kart magnetycznych, Kodowanie muzyki cyfrowej, Kodowanie obrazu cyfrowego,
Kodowanie wiadomości, Kompresja cyfrowa komputerowych danych,
Kompresja danych do elektronicznego przechowywania, 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, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Konwersja
tekstu na format cyfrowy, Konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, Powielanie oprogramowania
komputerowego, Powielanie programów komputerowych, Skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Szyfrowanie muzyki cyfrowej, Szyfrowanie obrazów cyfrowych,
Transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego
na inny, Usługi deszyfrowania danych, Usługi powielania programów
komputerowych, Usługi digitalizacji map, Usługi szyfrowania danych,
Usługi w zakresie digitalizacji wykresów, Usługi w zakresie szyfrowania
i dekodowania danych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
komputerowego w celu ochrony danych, Dostarczanie powiadomień
dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu
wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, Informatyka śledcza, Komputerowe planowanie awaryjne
(DRP), Komputery (Odzyskiwanie danych-), Monitoring systemów sieciowych, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa,
Odblokowywanie telefonów komórkowych, Odbudowa baz danych
na rzecz innych, Odtwarzanie baz danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie danych ze smartfonów, Opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej
technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu
technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Świadczenie
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Usługi bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Usługi IT w celu ochrony danych, Usługi
komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, Usługi monitorowania systemów komputerowych, Usługi odtwarzania w warunkach
katastrofy systemów transmisji danych, Usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów komputerowych, Usługi programowania
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych,
Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego,
Usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, Usługi w zakresie
monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, Usługi
w zakresie ochrony przed spamem, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Usługi
w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], Dzierżawa urządzeń komputerowych, Komputerowy podział czasu, Komputery (Wypożyczanie-), Obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego,
Obsługa komputerowego podziału czasu, Udostępnianie obiektów
i sprzętu komputerowego, Udostępnianie obiektów komputerowych
współdzielonych czasowo, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem
komputerów), Usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, Usługi w zakresie komputerowego podziału czasu, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie
zabezpieczania danych, Wynajem dostępu do komputerów, Wynajem

infrastruktury centrów danych, Wynajem komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajem sprzętu komputerowego, Wynajem systemów przetwarzania danych, Wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, Wynajmowanie czasu dostępu do komputerów,
Wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, Wypożyczanie komputerów, Wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, Wypożyczanie komputerów osobistych, Wypożyczanie minikomputerów, Wypożyczanie nośników danych, Wypożyczanie sprzętu
do przetwarzania danych oraz komputerów, Wypożyczanie sprzętu
komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Wypożyczanie sprzętu komputerowego, Wypożyczanie urządzeń kodujących,
Wypożyczanie wyposażenia komputerowego.

(111) 344281
(220) 2021 03 04
(210) 525578
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) KUSZTAL ARKADIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
TELMAX, Sztum (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONA GOLDEN CROWN
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.12
(510), (511) 34 Tytoń, Gilza papierosowa, Bibułka papierosowa, Filtry
papierosowe, Przybory dla palaczy, Napełniarki do gilz papierosowych, Zwijarka do papierosów, Akcesoria dla palących.
(111) 344282
(220) 2021 03 05
(210) 525585
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) LIEBL AGNIESZKA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPPOLINE KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
(540)

(591) brązowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik zdrowia [medyczne],
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi
w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi banku kultur
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego,
Usługi kosmetyczne, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało,
Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Chirurgia plastyczna, Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Stomatologia
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kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne
dla ciała, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych.

(111) 344283
(220) 2021 03 04
(210) 525599
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) KOKORO SMAKI JAPONII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOKORO
(540)

(591) biały, czarny, jasnozielony, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 28.03.99, 26.04.01, 11.03.05
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi kawiarni, Usługi lodziarni, Usługi kateringowe.
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(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oil-er
(540)

(591) jasnobrązowy, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.
(111) 344287
(220) 2021 03 05
(210) 525616
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe i inwestycyjne,
Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane
z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

(111) 344284
(220) 2021 03 05
(210) 525613
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukrol PRO
(540)

(111) 344288
(220) 2021 03 05
(210) 525617
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITE BERG TFI
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe i inwestycyjne,
Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Usługi związane
z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.

(591) czarny, brązowy, pomarańczowy
(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze,
Pestycydy do celów ogrodniczych.

(111) 344289
(220) 2021 03 05
(210) 525643
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732)	GAST MAURYCY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMBITNI Szkoła Informatyki Maurycego Gast
(510), (511) 41 Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi szkoleniowe
dotyczące stosowania technologii informatycznej, Szkolenia w zakresie programowania komputerów.

(111) 344285
(220) 2021 03 05
(210) 525614
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Insektor
(540)

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.
(111) 344286
(151) 2021 07 14

(220) 2021 03 05
(441) 2021 03 29

(210) 525615

(111) 344290
(220) 2021 03 05
(210) 525645
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) ULTIMATE CONSOLIDATION SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UCS ULTIMATE CONSOLIDATION SERVICES
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi odpraw, Usługi frachtowe, Przewóz ładunków.
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(111) 344291
(220) 2021 03 05
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ev SOLAR
(540)
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(210) 525646

(591) biały, niebieski, zielony, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Ładowarki
do samochodów elektrycznych, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, 37 Ładowanie akumulatorów do pojazdów.
(111) 344292
(220) 2021 03 06
(210) 525648
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732)	GWD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIDWEE
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.
(111) 344293
(220) 2021 03 06
(210) 525654
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) OŻGA BARTŁOMIEJ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fmma
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.
(111) 344294
(220) 2021 03 07
(210) 525664
(151) 2021 07 30
(441) 2021 04 06
(732) PIETRZAK SEBASTIAN, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZTAT DIETETYCZNY
(540)

(591) zielony, czerwony, czarny
(531) 05.07.13, 14.07.09, 17.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Broszury, książki, plakaty, plansze, druki, prospekty, 41
Prowadzenie: kursów, konferencji, seminariów, usług w zakresie kultury fizycznej, zdrowego odżywiania, publikowanie tematycznych
materiałów do nauczania jak książki, broszury, teksty, produkcja filmów tematycznych, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej, fizjoterapii, i fizykoterapii, masażu, usług klinik medycznych, poradnictwo
i prowadzenie terapii odchudzania, salonów kosmetycznych.
(111) 344295
(220) 2021 03 08
(210) 525679
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) FIRST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRST POLSKA

(540)

(591) szary, czarny, czerwony
(531) 01.17.11, 14.03.03, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, Płyny do czyszczenia, Płyny do czyszczenia golarek,
Środki do aromatyzacji pomieszczeń, 4 Smary, Smary w sprayu,
Smary zawierające środki zmniejszające tarcie, Smary syntetyczne, Smary do powierzchni polimerowych, Preparaty wiążące kurz,
Mieszaniny pochłaniające kurz, 17 Maty gumowe antywibracyjne,
Artykuły wykonane z gumy używane do amortyzacji wstrząsów,
Podkładki z gumy lub włókna wulkanizowanego, Opakowania amortyzujące i wyściełające z gumy, Elementy uszczelniające składające
się z gumy, 20 Elementy i akcesoria do mebli, nie z metalu, Lustra,
ramy do obrazów i fotografii, Akcesoria ruchome (dekoracje) do wyposażania wnętrz wykonane z drewna, ratanu, wosku, gipsu lub
z tworzyw sztucznych, w szczególności skrzynie, walizki (pojemniki),
szkatułki, skrzynki na kwiaty i figurki, Poduszki (siedziska), poduszki,
materace, pościel (inna niż bielizna pościelowa), Pudełka przenośne
[pojemniki] z tworzyw sztucznych, 21 Naczynia, Naczynia ze szkła,
Naczynia żaroodporne, Naczynia ceramiczne, Naczynia domowe
ze szkła i ceramiki, Podstawki i maty pod naczynia, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na odpady, 26 Kwiaty sztuczne, Wiązanki i kompozycje z kwiatów
sztucznych, Stroiki i wianki z tkanin i z tworzyw sztucznych, Sztuczne
owoce i warzywa, Kompozycje ze sztucznych owoców i warzyw, Girlandy sztuczne, Wstęgi do dekorowania.
(111) 344296
(220) 2021 03 15
(210) 526089
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) OWCZAREK AGNIESZKA EXPO, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUAEL
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciał, Żele do twarzy i do ciała, Pianki
do twarzy i do ciała, Nielecznicze oliwki i balsamy do skóry, Nielecznicze środki do mycia i pielęgnacji stóp, Mydła, Nielecznicze środki
do mycia i kąpieli, Środki do mycia i pielęgnacji włosów, Szampony,
Balsamy do włosów, Odżywki do włosów, Kremy do włosów, Emulsje do włosów, Płyny do włosów, Żele do włosów, Pianki do włosów,
Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, Olejki
eteryczne, Dezodoranty osobiste i antyperspiranty, Środki do makijażu i demakijażu, Fluidy, Nielecznicze środki do pielęgnacji i malowania ust, Środki do pielęgnacji i malowania paznokci, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do opalania i chroniące
przed promieniowaniem ultrafioletowym, Środki do samoopalania,
Preparaty do depilacji, Pudry do makijażu, Pudry do kąpieli, Puder
do ciała, Nielecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Pianki do golenia, Żele
do golenia, Balsamy po goleniu, Zapachy do wnętrz i samochodów,
5 Suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Suplementy diety wspomagające odchudzanie, Suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, Emulsje do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, Oliwki i balsamy lecznicze, Produkty lecznicze do stóp,
Sole do kąpieli do celów medycznych, Lecznicze środki do pielęgnacji i malowania ust, Lecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, 35 Marketing cyfrowy, Organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi i doradz-

Nr 31/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

two reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych i marketingowych, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama biznesowych stron internetowych,
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Rozpowszechnianie
danych związanych z reklamą, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Badania rynku i analizy biznesowe, Outsourcing,
Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, Udostępnianie informacji dla
biznesu świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej
w zakresie wykorzystywania Internetu oraz innych mediów interaktywnych w celach reklamowych i marketingowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Konsultacje
dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Usługi w zakresie tworzenia
marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, Usługi doradztwa w zakresie public relations,
Badania w zakresie public relations, Usługi badania opinii publicznej,
Badania rynku mediów i reklamy, Szkolenia z zakresu public relations,
Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie
materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich,
Opracowywanie biznesowych danych statystycznych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Opracowywanie statystycznych
danych gospodarczych i informacji handlowych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, Usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych.

(111) 344297
(220) 2021 03 15
(210) 526095
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732)	AKADEMIA BEZPIECZNEJ NAUKI I TECHNIKI JAZDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prawko. prawko.plus
(540)

(591) granatowy, szary, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.09, 24.13.14
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 41 Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
Nauka jazdy, Usługi szkół jazdy.
(111) 344298
(220) 2021 03 31
(210) 526943
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	EUROMEDIA T.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JEDEN Z DZIESIĘCIU
(510), (511) 9 Filmy wideo, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, na płytach CD lub DVD, na dyskach SSD oraz dyskach USB,
Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
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su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Zapisane pliki danych,
Filmy i programy telewizyjne do pobrania za pośrednictwem usługi
wideo na żądanie, Grafiki do pobrania zawierające zestawy obrazów
cyfrowych i ikon do użytku na komputerach, tabletach i telefonach
komórkowych, Filmy i programy telewizyjne do pobrania, Audiobooki, Dzwonki i nagrania dźwiękowe do pobrania, Nagrania audio
i wizualne, Nagrania muzyczne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania, Oprogramowanie do gier wideo,
Oprogramowanie do gier komputerowych, Interaktywne programy
do gier wideo, Płyty CD, DVD, blue ray, Dyski flash USB, Dyski SSD,
Pokrowce i etui ochronne na urządzenia elektroniczne, mianowicie
komputery, tablety, telefony komórkowe, Ochronne osłony ekranu
wyświetlacza, 35 Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Rozpowszechnianie reklam, Usługi w zakresie reklamy: organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi merchandisingu, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, dysków SSD, dysków USB w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki,
czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne,
zegarki, znaczki z logo, 38 Transmisja programów telewizyjnych, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3
i MP4 ze stron www poprzez Internet, Transmisja treści audio i wideo
na żądanie, Streaming treści audio i wizualnych, Rozpowszechnianie
programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych (tekstów i/lub obrazów (stałych lub animowanych) i/lub
dźwięków muzycznych lub innych, dzwonków) do celów interaktywnych lub innych, Usługi w zakresie zdalnego pobierania filmów i innych programów audio i audio-wideo, Emisja filmów i programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], Usługi nadawania programów oraz selekcji
kanałów telewizyjnych, Transfer strumieniowy danych, Przesyłanie
sekwencji wideo na żywo lub na życzenie, Transmisja dźwięków i obrazów drogą satelitarną lub za pośrednictwem interaktywnych sieci
multimedialnych, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Transmisja publikacji elektronicznych online, Rozpowszechnianie treści audio, wideo
i multimedialnych strumieniowo lub w inny sposób, w szczególności
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, drogą kablową, światłowodową i satelitarną, Wynajem czasu dostępu do sieci
telekomunikacyjnych, Usługi transmisji wideo na żądanie, Udostępnianie forum online, gdzie użytkownicy mogą umieszczać oceny,
recenzje oraz rekomendacje na temat filmów i programów telewizyjnych oraz na temat wydarzeń i imprez w dziedzinie rozrywki i edu-
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kacji, 41 Produkcja teleturniejów telewizyjnych, Produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych,
Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Udostępnianie on-line usług edukacyjnych
i rozrywkowych, w systemie telewizji interaktywnej, Udostępnianie
online treści audio, wideo i multimedialnych nie do pobrania, Usługi
rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, Dostarczanie
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi organizacji i produkcji teleturniejów, nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, Usługi
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Montaż filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie filmów do kin, Dystrybucja
filmów, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet,
Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja
koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły
muzyczne, wesołe miasteczka, kina, kina na wolnym powietrzu, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Reżyseria widowisk
muzycznych, Impresariat artystyczny, Usługi agencyjne w zakresie
rozrywki, Usługi szkoleniowe dotyczące przemysłu filmowego i telewizyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, Przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych.

(111) 344299
(220) 2021 04 21
(210) 527810
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) POLAK BARTŁOMIEJ PRINTKING, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINTKING
(540)

(531) 26.04.10, 26.04.16, 26.04.18, 26.01.16, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 2 Kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, Kartridże napełnione tonerem, Kartridże z tonerem
do użytku z komputerami, Kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, Kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek
laserowych, Toner do drukowania offsetowego, Toner do kopiarek,
Toner w kartridżach, Toner w kartridżach do komputerowych urządzeń drukujących, Tonery, Tonery do drukarek i fotokopiarek, Tonery
do fotokopiarek, Tonery drukarskie, Tonery kserograficzne, Tonery
[tusz] do drukarek i fotokopiarek, Tonery [tusz] do fotokopiarek, Tusz
[tonery] do fotokopiarek, Wkłady z tonerem, napełnione, do urządzeń telefaksowych, Wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych,
Wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograficznych, Wkłady
z tonerem [pełne] do fotokopiarek elektrostatycznych, Wkłady z tonerem [pełne] do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, Wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek termicznych, Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, Wkłady z tonerem
[pełne] do drukarek laserowych, Wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, Tusz do drukarek, Drukarskie (Tusze-), Farby
drukarskie [tusz], Kartridże z tuszem do drukarek atramentowych
[napełnione], Kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tusze do druku offsetowego,
Tusze do użytku w drukarstwie, Tusze drukarskie, Tusze drukarskie
do stosowania w przemyśle graficznym, Tusze w kartridżach, Tusze
w kasetach rolkowych, Wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek atramentowych, Atrament do drukarek atramentowych, Kartridże
do drukarek, napełnione, Tusze drukarskie stosowane w druku offsetowym, Wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, Wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, Wkłady atramentowe, napełnione,
do faksów, 16 Arkusze nasączone tuszem do użytku w reprodukcji
obrazów w branży drukarskiej, Nasączone tuszem (Taśmy-), Nasączone tuszem taśmy do maszyn do pisania, Płótno nasączone tuszem

do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, Rolki z tuszem
do maszyn biurowych, Taśmy nasączane tuszem do maszyn do pisania, Taśmy nasączone tuszem, Taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, Tusze do powielania, Zbiorniki z tuszem, Druki
w formie obrazów, Drukowane reprodukcje obrazów, Folie przylepne
z tworzyw sztucznych do oprawiania obrazów, Historyjki obrazkowe,
Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Oprawki na zdjęcia lub
obrazy, Oprawy do obrazów, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z papieru, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Passe-partout do oprawy obrazów, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy],
Reprodukcje obrazów, Druki, Drukowane flipcharty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery
informacyjne, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane
reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane
znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze drukowane, Karty
drukowane, Materiały drukowane, Papier do drukarek laserowych,
Papier do drukowania fotografii, Papier do druku cyfrowego, Papier
drukarski, Papier offsetowy do drukowania broszur, Papier rolowany
do drukarek, Samoprzylepne etykiety drukowane, Taśmy do drukarek igłowych, Taśmy do drukarek komputerowych, Taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biurowe], Ulotki drukowane, Wykłady drukowane, Wkłady atramentowe, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Fotografie, Fotografie oprawione i nieoprawione, Fotografie [wydrukowane], Graficzne (Reprodukcje-), Reprodukcje
fotograficzne, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje graficzne dzieł
sztuki, Reklamowe szyldy papierowe, Szyldy papierowe, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Szyldy z papieru lub z kartonu, Ulotki,
Ulotki reklamowe, Transparenty z papieru, Taśmy barwiące, Taśmy
do maszyn do pisania, 20 Drewniane ramy do obrazów, Listwy do ram
obrazów i zdjęć, Listwy wykonane z drewna do ram do obrazów
i zdjęć, Listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów
i zdjęć, Listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów
i zdjęć, Metalowe ramy do obrazów, Obrazy [Listwy na ramy do-], Obrazy (Ramy do-), Oprawy do obrazów [ramy], Papierowe ramy do obrazów i zdjęć, Ramki do obrazków i zdjęć, Ramki na obrazy i fotografie, Ramy do obrazów i zdjęć, Ramy do obrazów i zdjęć [nie z metali
szlachetnych], Ramy do obrazów z materiałów niemetalowych, Ramy
do obrazów z metali szlachetnych, Ramy obrazów [Listwy do-], Tablice
do prezentacji materiałów obrazkowych, Ramy na szyldy, Drewniane
szyldy, Szyldy reklamowe z drewna, Szyldy reklamowe z tworzyw
sztucznych, Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Szyldy z tworzyw sztucznych, 37 Napełnianie pustych pojemników z tonerem,
Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Ponowne napełnianie
pojemników z tuszem do drukarek, Ponowne napełnianie pojemników z tuszem do maszyn do pisania, Ponowne napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do drukarek, Ponowne napełnianie pojemników
z tuszem [kaset] do maszyn do pisania, Ponowne napełnianie tuszem
taśm do drukarek, Ponowne napełnianie tuszem taśm do maszyn
do pisania, Usługi ponownego napełniania pojemników z tuszem,
Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, 40 Recykling tonerów, Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
Drukowanie obrazów na przedmiotach, Oprawianie obrazów, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie, na zamówienie, nazw
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Drukowanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów
na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie
reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie
wzorów dla osób trzecich, Drukowanie zdjęć, Usługi drukowania,
Usługi druku offsetowego, Usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, Usługi wykańczania druków.

(111) 344300
(220) 2021 03 08
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) KOSIŃSKI PATRYK KOSGLOBE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Termic

(210) 525699
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(540)

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 17.05.19, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Termometry, Alkoholomierze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: termometry, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: termometry, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alkoholomierze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: alkoholomierze.
(111) 344301
(220) 2021 04 07
(210) 527116
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 19
(732) BOCHENEK MARCIN GRAFITEKTURA-MARCIN BOCHENEK,
Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grafitektura
(510), (511) 35 Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych.
(111) 344302
(220) 2021 04 08
(210) 527223
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 19
(732) PIÓRO KONRAD OBS POLAND, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	APSM
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biurowe,
Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie bufora wydruku, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie
dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla serwerów internetowych.
(111) 344303
(220) 2021 04 09
(210) 527286
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 19
(732) BOŻUCHOWSKI ANDRZEJ, MARCINIAK MAGDALENA 4 YOU
SPÓŁKA CYWILNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visionoptyk
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Woreczki
na okulary, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Okulary strzeleckie [optyczne], Okulary spawalnicze, Okulary słoneczne dla zwierząt domowych, Okulary
przeciwsłoneczne, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary powiększające, Okulary polaryzacyjne, Okulary pływackie, Okulary [optyka],
Okulary optyczne, Oprawki do okularów, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Okulary ochronne do uprawiania sportu,
Okulary ochronne do ochrony oczu, Okulary ochronne do nurkowania, Okulary ochronne, Okulary lodowcowe, Okulary kurzoodporne,
Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary korekcyjne, Okulary
inteligentne, Etui na okulary, Okulary do uprawiania sportu, Okulary
do rzeczywistości wirtualnej, Okulary do makijażu, Okulary do czytania, Okulary dla rowerzystów, Okulary dla dzieci, Okulary antyrefleksyjne, Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, Okulary 3D,
Okulary, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Ochronne okulary,
Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Modne okulary przeciwsłoneczne, Modne okulary, Futerały na okulary słoneczne, Futerały
na okulary, Etui na okulary słoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary
dziecięce, Etui na okulary, Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne,
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Obiektywy [soczewki] optyka, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki
do okularów, Soczewki do okularów słonecznych, Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki okularów słonecznych, Soczewki okularowe,
Soczewki optyczne, Soczewki powiększające, Soczewki optyczne
do okularów słonecznych, Soczewki powiększające oczy, Soczewki
[szkła] optyczne, Soczewki z tworzywa sztucznego, Szklane soczewki
optyczne, Zapasowe soczewki do okularów, Lupy [optyka], Pryzmaty
[optyka], 44 Usługi okulistyczne, Optometria, Usługi optometryczne.

(111) 344304
(220) 2018 07 18
(151) 2021 07 29
(441) 2018 09 24
(732) 4 T S.A., Bertrange (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eCAS
(540)

(210) 488385

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe bezkartowego systemu zabezpieczania sygnałów audio i wideo, bezkartowy system zabezpieczania sygnału audio i wideo oparty na standardzie bazującym na specjalistycznych systemach DRM, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu
do wykupionego kontentu na dekoderach cyfrowych oraz na urządzeniach mobilnych, usługi łączności poprzez sieć światłowodów,
łączność telefoniczna, łączność poprzez terminale komputerowe,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń
dla telekomunikacji: wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci
komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, 42 usługi w zakresie
aktualizacji oprogramowania komputerowego związanego z telekomunikacją, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie bezkartowego
systemu szyfrowania sygnałów audio i video, w celu zabezpieczenia
sieci linearnych (telewizyjnych) oraz materiałów na żądanie.
(111) 344305
(220) 2021 03 08
(210) 525706
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jaraczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r.
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 25.01.15, 26.11.02, 26.11.13, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
(111) 344306
(220) 2021 03 08
(210) 525707
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jaraczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r. fit & active
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(540)

(540)

(591) brązowy, błękitny, żółty, biały
(531) 24.17.01, 24.17.02, 25.01.15, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14,
04.05.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
(111) 344307
(220) 2021 03 08
(210) 525708
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jaraczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r. For Kids
(540)

(591) brązowy, czerwony, zielony, biały, niebieski, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01, 24.17.02,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.12,
26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
(111) 344308
(220) 2021 03 08
(210) 525709
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jaraczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r. Szef poleca
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.12
(510), (511) 9 Przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, Baterie do elektronicznych przyborów dla palaczy, Baterie do waporyzatorów, Ładowarki USB do elektronicznych
papierosów, Ładowarki do elektronicznych papierosów, Ładowarki
do elektronicznych przyborów dla palaczy, Ładowarki do papierosów
elektronicznych, Ładowarki do waporyzatorów, 11 Elektrostatyczne
filtry powietrza, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry do użycia
z urządzeniami do wytwarzania pary, Filtry powietrza, 34 Aerozole
do inhalowania i substancje nośne do nich, do zastosowania w fajkach
wodnych, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara
elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektronicznych, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Papierosy elektroniczne, Płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy,
Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych
papierosów, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych,
zwłaszcza substancje aromatyczne, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych, Środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne
niż olejki eteryczne, Fajki wodne, Kamienie używane do fajek wodnych, Pudełka na papierosy elektroniczne, Uchwyty do papierosów
elektronicznych, Urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu
w celu wdychania, Środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania.
(111) 344310
(220) 2021 03 08
(210) 525728
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732)	ŁAPIŃSKI ŁUKASZ, Mrągowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’S KITCHEN RESTAURACJA by Łukasz Łapiński
(540)

(591) brązowy, złoty, biały, szary
(531) 29.01.14, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.19, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
(111) 344309
(220) 2021 03 08
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) LIPKA ARTUR ULTI-PRO, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 420 VAPE

(210) 525718

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.23, 27.05.24,
24.17.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(111) 344311
(220) 2021 03 08
(210) 525736
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732)	ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK IRKUCKI
(540)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 4 Węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet drzewny,
węglowy.
(111) 344312
(220) 2021 03 04
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZD ZOSTAŃ DEWELOPEREM
(540)

(210) 525532

(591) czerwony, biały, czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Reklama, promocja i marketing
w zakresie nieruchomości w tym również prowadzone online, Prowadzenie 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, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Rachunkowość, Księgowość, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, Usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi
wyceny finansowej nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, Usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomo-
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ści, Usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych
z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego, Usługi w zakresie
sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37
Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków
mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, Usługi wykończeniowe
lokali w tym tzw. wykończenie pod klucz, Usługi wykończeniowe
budynków, Naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Nadzór budowlany, Rozbiórka
i wyburzanie obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Usługi
doradztwa budowlanego, Usługi szklenia budynków, Instalowanie
wyposażenia budynków, Odnawianie i renowacja budynków, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie reklamy, Usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, Szkolenia z zakresu public relations, 42
Usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Koordynacja wykonawstwa budowlanego, Doradztwo w dziedzinie projektowania
architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania wystroju
i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie:
prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, Usługi w zakresie: badań,
ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji, 44
Projektowanie krajobrazowe, Usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, ogrodów i terenów zielonych.

(111) 344313
(220) 2020 12 17
(210) 522330
(151) 2021 06 04
(441) 2021 02 15
(732) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUST DO RUN.
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry
i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki,
bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, chodaki, chustki-apaszki, chusty-odzież, czapki, garnitury męskie, damskie,
krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci,
kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież
ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki,
swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty,
trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, 35 sprzedaż takich towarów
jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, chodaki,
chustki-apaszki, chusty-odzież, czapki, garnitury męskie, damskie,
krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci,
kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież
ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podkoszulki, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice spodnie, dresy, staniki,
swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki szorty,
trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki
kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole,
torby, teczki, zestawy podróżne.
(111) 344314
(220) 2021 02 08
(210) 524366
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) VIX AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIX AUTOMATION
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.05.04, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego
dostępu do komputera i sterowania nim, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie
użytkowe do robotów, Oprogramowanie do sterowania maszynami,
35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 41 Usługi szkoleniowe,
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, 42 lnżynieria oprogramowania, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Utrzymanie
i naprawa oprogramowania, Analizy systemów komputerowych,
Integracja systemów i sieci komputerowych, Opracowywanie procesów przemysłowych, Usługi w zakresie monitorowania procesów
przemysłowych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, Opracowywanie programów komputerowych zapisywanych
na nośnikach danych (oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/
CAM), 45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania.
(111) 344315
(220) 2021 03 04
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACÓWKA RADAWA SPA
(540)

(210) 525534

(591) czarny, brązowy
(531) 03.04.11, 03.04.12, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów obejmujących pamiątki i upominki, biżuterię, kosmetyki i artykuły sanitarne, ubrania, obuwie, torby, plecaki, sprzęt sportowy i turystyczny,
książki, artykuły papiernicze, sprzęt fotograficzny, kamery, sprzęt
i akcesoria audio-video, artykuły dla palaczy, artykuły spożywcze,
napoje, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb targów i wystaw handlowo-reklamowych nie ujętych w innych klasach,
rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi biurowo-sekretarskie, zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo

w zakresie zarządzania personelem, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw i prognozy ekonomiczne, wycena drzew i kompleksów leśnych, outsourcing, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie oraz
pozostałe formy reklamy, organizowanie zaopatrzenia i sprzedaży,
wynajmowanie przestrzeni i nośników reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, uaktualnianie materiału reklamowego,
pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe, kreowanie wizerunku
firm, usług i towarów, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi
w zakresie tworzenia, uaktualniania i funkcjonowania komputerowych baz danych, 39 Transport pasażerski, organizowanie podróży
i wycieczek turystycznych, organizowanie różnych form wypoczynku
dla dorosłych, młodzieży i dzieci, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróż, zwiedzanie turystyczne, usługi przewodników, holowanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, pakowanie, przewożenie,
składowanie i magazynowanie towarów, pośrednictwo frachtowe,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem magazynów,
spedycja, akcje ratunkowe, informacja o usługach transportowo-magazynowych, wynajmowanie koni, wynajem miejsc parkingowych,
prowadzenie parkingów, usługi taksówkowe, usługi kierowców,
dystrybucja wody oraz energii elektrycznej, 40 Obróbka materiałów,
obróbka drewna, dorabianie kluczy, przetwórstwo owoców, warzyw,
mleka i mięsa, usługi drukarskie, wytwarzanie energii elektrycznej,
oprawianie dzieł sztuki, usługi fotograficzne, usługi związane z wywoływaniem filmów oraz wykonywaniem zdjęć, ścinanie i przycinanie drzew, usługi tartaczne, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych
z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych
i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich,
basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organizacja
i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury
i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach, organizowanie
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, parki
rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie
kasyn i salonów gier hazardowych, obsługa sal gry, obsługa gier
w systemie on-line, prowadzenie klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe
(nauczanie lub rozrywka), kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa
sal kinowych, wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz
hi-fi, usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, studia filmowe, studia nagrań, wynajmowanie
stadionów, tłumaczenia, usługi reporterskie, wynajmowanie kortów
tenisowych, wypożyczanie quadów, rowerów, sprzętu do paintballa
i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie
sprzętu i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, przejażdżki powozami,
kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekreacyjne, organizowanie polowań, 43 Hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy turystyczne, schroniska młodzieżowe, kempingi
i obozowiska, rezerwacje miejsc w hotelach i innych placówkach,
restauracje, kawiarnie, bary, wynajmowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, szkolenia oraz imprezy, wynajmowanie domków letniskowych oraz sprzętu rekreacyjnego, usługi cateringowe, wypożyczanie
namiotów i innych konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli,
w tym mebli ogrodowych, cateringowych i konferencyjnych, bielizny
stołowej, naczyń i sztućców, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie wyposażenia
i urządzeń kempingowych, hotele dla zwierząt, 44 Usługi medyczne,
Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Fizjoterapia, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masażu, odnowy biologicznej i spa, sauny, solaria, aromaterapia,
salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicure, tatuowanie,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, hodowla
zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, pielęgnacja trawników,
układanie kompozycji kwiatowych, placówki rekonwalescencji, sana-
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toria, pomoc medyczna, kliniki medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych, gospodarka łowiecka obejmująca planowane i skoordynowane czynności mające na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną
w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody
oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną, hodowla i pozyskiwanie
zwierząt łownych, gospodarka leśna, w tym utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie drewna i runa leśnego,
hodowla ryb i innych organizmów wodnych.

(111) 344316
(220) 2021 03 04
(210) 525535
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) MOJAINWESTYCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MOJA INWESTYCJA
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania obrazu
lub danych, Nagrane media i media do pobrania, Oprogramowanie
komputerowe, Czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania
i przechowywania danych, Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje do przepływu pracy,
Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami,
Wstępnie nagrane programy komputerowe, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy do magazynowania
danych, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, Programy komputerowe do celów edukacji, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, 35 Usługi polegające na:
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz
rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego
udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych
i reklamowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży
poprzez telefon i Internet, usługi w zakresie działalności informacyjnej handlowej oraz związanej z działalnością gospodarczą, usługi
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów kupna-sprzedaży, wykonywania umów, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary
i usługi: z katalogu różnych artykułów lub usług, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na tworzeniu i prowadzeniu baz danych, informacja o powyższych usługach, reklama, Zarządzanie w działalności
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
porównywania cen ogólnodostępnych towarów i usług, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cen ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji i porad dotyczących cen
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ogólnodostępnych towarów i usług, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, Usługi w zakresie badania rynku, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy kosztów, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 36 Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie
szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja],
Doradztwo zawodowe i coaching, Edukacja i szkolenia w dziedzinie
przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja (Informacje dotyczące-), Edukacja (Informacje o-), Edukacja [nauczanie], Edukacja online
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja prawna, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie
posługiwania się komputerami, Edukacja w dziedzinie przetwarzania
danych, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi,
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi doradcze,
Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
[micro-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, Kursy
rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy korespondencyjne
dotyczące dbania o dom, Kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, Kursy korespondencyjne dotyczące ogrodnictwa, Kursy
korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, Kursy
szkoleniowe dotyczące księgowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie
finansów, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie
badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta,
Kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz danych, Kursy
szkoleniowe związane z analizą systemów, Multimedialne wydania
czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Nauczanie, Nauczanie dotyczące zarządzania, Nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie indywidualne.

(111) 344317
(220) 2015 11 10
(210) 449023
(151) 2019 11 05
(441) 2016 02 15
(732) MIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSPEX
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów zawieszenia
samochodów osobowych: wahaczy, drążków kierowniczych, końcówek drążków kierowniczych, tulei wahacza, sworzni wahacza, łączników stabilizatora .
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(111) 344318
(220) 2017 01 30
(210) 466913
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 18
(732)	GRENIEWSKA PAULINA HORSELOVER, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORSE HORSELOVER
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, rysunki, akwarele, portrety, fotografie, materiały i publikacje drukowane, broszury, katalogi, czasopisma, książki, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, ulotki, plakaty, nalepki, naklejki, notatniki, serwetki stołowe
papierowe, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych,
wyroby z kartony, zakładki do książek, bony wartościowe, chorągiewki
papierowe, etykiety z papieru lub kartonu, figurki [statuetki] z papieru
mache, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub
kartonu, podpórki do książek, podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, publikacje
drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, 35 reklama, marketing
i promocja, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług, marketing dotyczący promocji sprzedaży towarów
i usług oraz wizerunku firmy i marki, planowanie, opracowywanie oraz
wdrażanie strategii i pomysłów marketingowych, reklama i marketing
poprzez imprezy kulturalne, rozrywkowe i wydarzenia sportowe, kampanie marketingowe, sponsoring promocyjny, promowanie towarów
i usług poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z imprezami kulturalnymi i rozrywkowymi, prezentowanie produktów
w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet) dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie pokazów mody, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, pośrednictwo handlowe poprzez kojarzenie kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie różnych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożliwiającej obejrzenie i zakup tych towarów nabywcom hurtowym i detalicznym w sklepach,
za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej,
prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów detalicznych oraz
Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak: kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, szampony dla zwierząt, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierzęcej,
preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, krem do butów, kremy kosmetyczne,
maski kosmetyczne, mydła, mydła przeciwpotowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, pasta do butów,
pasty do skór, płyny do pielęgnacji włosów, powietrze sprężone
w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty do wywabiania plam, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, ściereczki do czyszczenia
nasączane detergentami, środki do konserwacji skóry, środki do namaczania prania, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin,
tłuszcze do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna (klasa 3),
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty
witaminowe, witaminy dla zwierząt, mineralne i odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe dla
zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, preparaty do mycia zwierząt, owadobójcze
szampony dla zwierząt, lecznicze szampony do mycia zwierząt, preparaty lecznicze do skóry zwierząt, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki odżywcze
do żywności dla zwierząt do celów medycznych, dodatki lecznicze
do pożywienia zwierząt, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt,
suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy diety dla
zwierząt w postaci przekąsek, ziołowe maści dla zwierząt, obroże pa-

sożytnicze dla zwierząt, spoiwa do kopyt zwierzęcych, bandaże opatrunkowe, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, olejki lecznicze, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów weterynaryjnych, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, korzenie lecznicze, lecznicze płyny
do włosów, leki do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne,
materiały opatrunkowe do celów medycznych, odświeżacze do ubrań
i tkanin, środki do tępienia much, lepy na muchy, środki do tępienia
szkodników, środki odstraszające owady, drewno cedrowe jako środek
odstraszający owady (klasa 5), ostrogi, łańcuchy dla bydła, cyfry i litery
[z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, metalowe zasuwy do drzwi, gwoździe, hufnale
do podków (klasa 6), kaski ochronne dojazdy konnej, etui na smartfony, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, ogrodzenia zelektryfikowane, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, walkie-talkie (klasa 9), przyczepy
do przewozu koni (klasa 12), wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, uprząż konna i sprzęt do uprzęży, nagłówki uprzęży, postronki do uprzęży, pusła, puśliska, podkowy końskie i hacele do podków
końskich, okrycia dla koni, derki dla koni, derki dla koni przeciw owadom, uzdy dla koni, nakolanniki dla koni, chomąta dla koni, wędzidła
(uprząż) dla koni, naczółki dla koni, łykawki dla koni, uździenice dla
koni, buty dla koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania
nóg koni, getry dla koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla
koni, pasy do lonżowania dla koni, siodła do jazdy konnej, zapięcia
do siodeł, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, maski na łby
końskie, klapy na oczy dla koni (uprząż), czapraki pod siodła końskie,
wytok-element rzędu końskiego, lejce (uprząż), strzemiona, worki
do karmienia koni, sakwy, torby, torby na zakupy, torby plażowe, plecaki, baty ujeżdżeniowe, uwiązy dla konia, imitacje skóry, kosmetyczki
bez wyposażenia, obroże dla zwierząt, paski skórzane [inne niż odzież],
rzemienie, skórzane smycze, strzemiona, tręzla (uzda) (klasa 18), wyroby szczotkarskie, szczotki do oporządzania koni, szczotki do butów,
szczotki do szorowania, szmatki do czyszczenia, grzebienie dla zwierząt, żłoby dla koni, zgrzebła, koryta dla zwierząt, poidła dla zwierząt,
wiadra, prawidła do obuwia, przyrządy do ściągania butów, balie, dysze do węży zraszających, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła,
gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki
toaletowe, ircha do czyszczenia, koryta do picia, kubki, materiały
do polerowania [ściereczki], mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, naczynia ceramiczne, nieelektryczne przybory do pastowania
butów, ozdoby z porcelany, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, rękawice do polerowania, skarbonki, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, wałki do ciasta domowe (klasa 21), odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], artykuły
odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego, bielizna wchłaniająca
pot, biustonosze, body [bielizna], podkoszulki sportowe, kurtki jeździeckie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki
pikowane, odzież konkursowa do jazdy konnej: fraki, cylindry, buty
do jazdy konnej: sztyblety, trzewiki, oficerki, termobuty, obuwie stajenne, buty sportowe, rękawice jeździeckie, rękawiczki z jednym palcem, spodnie do jeździectwa: bryczesy i jodhpury, nakrycia głowy
do uprawiania jeździectwa konnego: czapki, nauszniki, daszki, plastrony, krawaty, szaliki, opaski, ochraniacze na nogi jeźdźca: sztylpy, czapsy, podkolanówki, ocieplacze, ogrzewacze stóp nieelektryczne, skarpetki wchłaniające pot, paski [odzież] (klasa 25), maty podłogowe
do boksów w stajniach dla koni, maty antypoślizgowe (klasa 27), pasza
dla koni, karma dla koni, mieszanki paszowe dla koni na bazie siana,
owsa, otrąb, jadalne przysmaki dla koni, lizawki-sól do lizania dla zwierząt, napoje dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, wzbogacone substancje odżywcze dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta,
drożdże jako pasza dla zwierząt, korzenie do spożycia przez zwierzęta,
makuchy, mączka lniana [pasza], otręby [pokarm dla zwierząt], produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt,
siemię lniane jako pasza dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, wysłodziny,
ziarno do żywienia zwierząt (klasa 31), organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu,
programy lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych
klientów, usługi franchisingowe związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej w sieci pod określoną marką.
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(111) 344319
(220) 2018 06 18
(210) 487204
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 08
(732) MOXLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

sprzętu do czyszczenia, wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem
narzędzi do czyszczenia, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, usługi w zakresie wynajmu sprzętu do konserwacji pojazdów, usługi w zakresie
prania tkanin, usługi w zakresie prania chemicznego ubrań, usługi
pralni samoobsługowych.

(111) 344320
(220) 2018 08 19
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) POLISONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISONET
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty myjące do pojazdów, preparaty czyszczące
do samochodów, płyn do bezwodnego mycia aut, środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania opon pojazdów, szampony
do pojazdów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do czyszczenia, detergenty do samochodów, szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia tapicerki, środki
do konserwacji skóry, środki do usuwania plam, środki do nadawania
połysku samochodom, polerowanie (środki do-), środki do polerowania samochodów, polerowanie (woski do-), woski samochodowe,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania wosku,
środki ścierne i polerskie, środki zapachowe do samochodów, płyny
do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, chusteczki nasączone preparatami
czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, środki perfumeryjne i zapachowe, detergenty do użytku
domowego, płyny do mycia, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego, 37
usługi myjni pojazdów, usługi mycia pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, mycie samolotów, czyszczenie i mycie samochodów,
mycie pociągów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, kompleksowe czyszczenie pojazdów, czyszczenie higieniczne [pojazdy],
usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, polerowanie
(czyszczenie) pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, polerowanie i nadawanie połysku, polerowanie samochodów, usługi sprzątania samochodów, usługi czyszczenia wewnątrz
i na zewnątrz samochodów, usługi w zakresie konserwacji pojazdów
silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, konserwacja samochodów, konserwacje statków, konserwacje samolotów, usługi w zakresie zabezpieczenia i ochrony lakieru
UV, usługi nakładania powłok hydrofobowych i ceramicznych, usługi
w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach, usługi w zakresie konserwacji okien w pojazdach, zabezpieczenie pojazdów
przed rdzą, zabezpieczenie pojazdów przed korozją, usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, usługi nakładania folii na samochody, usługi nakładania folii zabezpieczającej na szyby, usługi
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów,
usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi lakierowania pojazdów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samochodów, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pociągów, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie
gospodarstwa domowego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, mycie okien, czyszczenie okien, czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni podłóg, sufitów i ścian, usługi
w zakresie mycia w budynkach, usługi w zakresie udzielania informacji związanych z usługami mycia okien, usługi w zakresie wynajmu
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(210) 489478

(591) jasnopomarańczowy, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, szary
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia
domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia samochodowe,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
lotnicze, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, inwestycje finansowe, pośrednictwo inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami, informacje inwestycyjne, usługi inwestycyjne.
(111) 344321
(220) 2018 09 24
(210) 490867
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732)	GREEN HOUSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Green House CENTRUM OGRODNICZE
(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia
i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelementami dla roślin,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia, torf i inne podłoża do upraw, humus, nawozy użyźniające glebę do zastosowań ogrodniczych, nawozy naturalne, podłoże
do iglaków, ziemia ogrodowa, środki i preparaty do pielęgnacji roślin, 5 nawozy, kompost, środki ochrony roślin, środki bakteriobójcze,
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy,
fungicydy, herbicydy i insektycydy do zastosowań ogrodniczych,
środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 8 narzędzia ręczne rolnicze i ogrodnicze z napędem
elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, narzędzia ręczne rolnicze i ogrodnicze, aparatura do niszczenia szkodników roślin, 31 nasiona, nasiona traw, trawy rolowane naturalne, rośliny, kwiaty naturalne, cebulki kwiatowe, kora, torf, zrębki drzewne,
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produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce i warzywa, drzewa,
35 handel detaliczny i hurtowy, w tym za pośrednictwem systemów
elektronicznych i/lub stron internetowych obejmujący żywe kwiaty
doniczkowe, cięte, ogrodowe (florystyka), krzewy zewnętrzne, rośliny, narzędzia i akcesoria do prac ogrodowych, produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane
w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki ochrony roślin,
preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemię, torf i inne podłoża do upraw, nawozy, kompost, środki bakteriobójcze, preparaty
do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty
i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, kosiarki ogrodowe, pilarki,
kosy, podkaszarki, myjki ciśnieniowe, rozdrabniacze, odkurzacze
ogrodowe, odśnieżarki, a także pompy do wody, generatory oraz
urządzenia do zastosowań ogrodniczych, maszyny rolnicze i ogrodnicze, narzędzia ręczne rolnicze i ogrodnicze z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, narzędzia
ręczne rolnicze i ogrodnicze, aparatura do niszczenia szkodników
roślin, nasiona, rośliny, kwiaty naturalne, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce i warzywa oraz drzewa, środki i preparaty
do pielęgnacji roślin, podłoża do iglaków i ziemia ogrodowa, nasiona traw, trawy rolowane, kora, torf i zrębki drzewne, żywe zwierzęta
domowe, karma dla zwierząt domowych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży dla osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie pokazów i szkoleń dla florystów, 44 usługi w zakresie upraw rolnych,
ogrodnictwa i warzywnictwa, usługi w zakresie prowadzenia szkółek
roślinnych, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni,
projektowanie i urządzanie ogrodów oraz terenów zielonych, basenów, oczek wodnych, stawów, strumyków, źródełek, fontann, zbiorników przeciwpożarowych, kaskad, urządzanie infrastruktury ogrodowej, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie ochrony roślin,
tępienie szkodników w ogrodnictwie, usługi w zakresie pielęgnacji
terenów zielonych, wynajmowanie maszyn oraz sprzętu ogrodniczego, doradztwo w zakresie ogrodnictwa oraz upraw kwiatów.

(111) 344322
(220) 2020 07 17
(151) 2021 03 10
(441) 2020 11 23
(732) FREY PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREY PHARMA
(540)

(210) 516152

(591) żółty, ciemnożółty, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, balsamy inne niż do celów medycznych,
preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, mydła i preparaty do golenia, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, środki do konserwacja skóry, pasty, kosmetyki,
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka,
mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, pasta do butów,
perfumy, środki perfumeryjne, preparaty do prania, suche szampony,
szampony, środki sanitarne, środki czyszczące, produkty toaletowe,
toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda kolońska, woda toaletowa,
krem do opalania, olejki do opalania, balsamy do opalania, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze plam,
zestawy kosmetyków, środki do czyszczenia zębów, preparaty do opalania, maseczki kosmetyczne, olejki eteryczne, chusteczki nawilżane
środkami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-

nicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne,
mineralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w niezbędne
witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, apteczki medyczne, środki
dezynfekcyjne i odkażające, środki pomocnicze do użytku medycznego, preparaty chemiczne do celów medycznych i/lub farmaceutycznych, preparaty diagnostyczne dla celów medycznych, środki sanitarne
dla celów medycznych, implanty chirurgiczne, materiały opatrunkowe,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, lecznicze pastylki do ssania, leki
ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbaty ziołowe
do celów medycznych, napoje ziołowe do użytku leczniczego, słodycze do celów leczniczych, dietetyczna żywność do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany
na szyję, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, cholewki do butów, cholewki do obuwia, czepki
kąpielowe, daszki, daszki do czapek, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież gotowa, odzież
wodoodporna, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne,
okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski,
peleryny, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, stroje kąpielowe, stroje
plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty, T-shirty, 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje funkcjonalne, napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje instant, soki, soki owocowe, soki wieloowocowe,
soki warzywne, soki przecierowe, syropy, nektary, nektary owocowe
i warzywne, wody gazowane, wody niegazowane, wody mineralne, 35
reklama, usługi w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej
i przemysłowej, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi i komputerowymi bazami danych, doradztwo w zakresie zawartości
i postaci dokumentacji rejestracyjnej dla produktów farmaceutycznych
i podobnych, a także jej opracowywanie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety.

(111) 344323
(220) 2020 09 28
(210) 518837
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) PFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFI Car Styling
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, gałki dźwigni zmiany
biegów do pojazdów, gumowe paski ochronne do drzwi pojazdów,
kierownice do samochodów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne pokrycia do siedzeń pojazdów [dopasowane], okładziny sufitowe do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów,
osłony kierownicy, pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach pojazdów, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na pojazdy [ukształtowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, skórzana tapicerka do foteli pojazdów,
tapicerka do foteli pojazdów, tapicerka do samochodów, ukształtowane maty do pojazdów, zagłówki samochodowe, ramki do tablic rejestracyjnych, 27 dywaniki i maty samochodowe, dywaniki podłogowe do pojazdów, dywaniki podłogowe do samochodów, wykładzina
samochodowa, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
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nych towarów, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych produktów myjących i kosmetycznych
do pojazdów, w tym produktów pielęgnacji zewnętrznej i wewnętrznej pojazdów, produktów zabezpieczających pojazdy przed korozją,
sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych części i akcesoriów samochodowych, dywaników i mat
samochodowych, pokryć kierownic samochodowych, tapicerek
samochodowych, gałek dźwigni zmiany biegów, 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), 40 obszywanie kierownic samochodowych na zamówienie, montowanie
produktów dla osób trzecich, chromowanie, dezodoryzacja tapicerki,
drukowanie 3D, przyciemnianie okien samochodowych.

(111) 344324
(220) 2021 01 13
(210) 523086
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) BOCZKAL KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOCZKAL tapicerskie-abc
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą handlową, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów tekstylnych, tapicerskich, bielizny pościelowej, firan i zasłon, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu materiałów tekstylnych, tapicerskich,
bielizny pościelowej, firan i zasłon, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, 37 usługi tapicerskie, tapicerowanie mebli,
naprawy tapicerskie mebli, renowacje tapicerskie mebli, 40 krawiectwo, usługi krawieckie, wykonywanie bielizny pościelowej i stołowej,
a także zasłon i firan na zamówienie, barwienie tkanin, drukowanie
wzorów, hafciarstwo, obróbka tkanin i papieru.
(111) 344325
(220) 2021 01 13
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) FREJ PAWEŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO Słoiki DĘBNIKI
(540)

(210) 523113

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, przetwory z mięsa, wyroby
wędliniarskie, drób, ryby, wyroby garmażeryjne, warzywa przetworzone, warzywa konserwowe, produkty z warzyw, koncentraty
warzywne, owoce przetworzone, owoce konserwowe, koncentraty
owocowe, produkty z owoców, dżemy, marmolady, konfitury, galaretki owocowe, przetworzone grzyby, sałatki, zupy, konserwy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, wyroby serowarskie, mleko, wyroby
mleczarskie, przekąski warzywne, przekąski owocowe, przekąski
mleczne, gotowe posiłki z mięsa, drobiu, ryb, gotowe posiłki z warzyw, owoców, 30 pieczywo, wyroby piekarnicze, produkty zbożowe, mąki, kasze, makarony, cukry, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka,
herbatniki, czekolada, cukierki, praliny, budynie, desery, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, kanapki, przekąski piekarnicze, gotowe posiłki z ciasta, kluski, pierogi, tarty, tortille,
pizza, lody, miody, produkty pszczelarskie, przyprawy, sosy, pasty,
32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, napoje
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owocowe, soki owocowe, soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu oraz za pośrednictwem automatów do sprzedaży – w zakresie artykułów żywnościowych, gotowych
posiłków i napojów, usługi marketingowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży towarów, informacje handlowe i porady dla konsumentów, 43 usługi barów, usługi barów szybkiej obsługi, usługi restauracji, usługi kawiarni, usługi kateringowe.

(111) 344326
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASA de ESPADAS
(540)

(210) 523136

(591) szary, niebieski, czerwony, złoty, czarny, biały
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 06.07.25, 24.09.03, 24.01.05,
05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina
musujące.
(111) 344327
(220) 2021 01 15
(151) 2021 07 30
(441) 2021 02 22
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WĘGIEL ORZECH GÓRNIK
(510), (511) 4 węgiel.

(210) 523209

(111) 344328
(220) 2021 01 22
(210) 523499
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 08
(732) URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URTESTE
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
(111) 344329
(220) 2021 01 26
(210) 523741
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Fit
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, czarny
(531) 02.03.01, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 10 Aparaty do masażu wibracyjnego, Przyrządy do masażu estetycznego, Łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, Artykuły ortopedyczne, Dmuchane poduszki do celów
medycznych, Fotele do celów medycznych lub dentystycznych,
Galwaniczna aparatura terapeutyczna, Gorsety brzuszne, Gorsety
do celów medycznych, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów
medycznych, Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace dmuchane do celów medycznych, Meble wykonane specjalnie do celów medycznych, Pasy brzuszne, Pasy do celów medycznych, elektryczne, Podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów
leczniczych, Poduszki do celów medycznych, Przyrządy do masażu
estetycznego, Stoły operacyjne, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, Urządzenia do masażu, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Wibratory łóżkowe, 27 Dywaniki i maty samochodowe.

(111) 344330
(220) 2021 02 01
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA
(540)

(210) 523863

(210) 523869

(591) biały, srebrny, czerwony, szary
(531) 19.13.21, 26.04.09, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 26.11.21
(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) 344332
(220) 2021 02 01
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA

(591) biały, srebrny, czerwony, szary
(531) 17.01.09, 27.05.01, 24.15.01, 27.05.02, 29.01.14, 26.04.09,
26.11.03, 26.01.22, 02.01.16
(510), (511) 5 Plastry rozgrzewające do celów medycznych, Naskórne
plastry przylepne do celów medycznych, Plastry transdermalne, Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 344333
(220) 2021 02 05
(210) 524182
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) SZULC ALICJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNRISE ENERGY INTELIGENTNA FOTOWOLTAIKA
(540)

(591) biały, srebrny, czerwony, szary, niebieski
(531) 17.05.19, 01.15.23, 08.07.01, 25.01.01, 29.01.15, 27.05.01,
26.04.09, 27.05.02
(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) 344331
(220) 2021 02 01
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA
(540)

(540)

(210) 523920

(591) czarny, biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne
moduły słoneczne, Moduły fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki 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, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób
do celów badania sprawozdań finansowych, Promowanie korzyści
z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów
w dziedzinie oświetlenia, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi
w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, Usługi
porównywania cen energii, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących
dostaw energii, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii.
(111) 344334
(220) 2021 02 05
(210) 524199
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540)	ELODIE
(510), (511) 29 Galaretki spożywcze, Dżemy, Kompoty, Rodzynki,
Żelatyna, Skórki owoców, Kandyzowane owoce, Owoce lukrowane,
Owoce w cukrze, Płatki kokosowe, Wiórki kokosowe, Orzechy suszone kokosowe, Proszek kokosowy, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Preparowane orzechy włoskie, Orzechy laskowe, przetworzone, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, Mąka i produkty
zbożowe, Ciasto na słodkie wypieki, ciastka, Czekolada, Lody, Sorbety [lody], lody spożywcze, Lodowe słodycze, Lód do chłodzenia, Cukier, miód, melasa, Substytuty cukru, Drożdże, Proszek do pieczenia,
Przyprawy korzenne, Mieszanki przypraw do nacierania, Przyprawy,
Sosy, Sosy owocowe, Cynamon [przyprawa], Wanilia i substytuty
wanilii, Pasty migdałowe, Dekoracje cukiernicze jadalne, Dekoracje
cukiernicze do ciast, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Cia-
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sto w proszku, Ciasto na ciastka, Esencje spożywcze [inne niż olejki
eteryczne], Kasza manna, Słodycze [cukierki], Wyroby cukiernicze,
Karmelki [cukierki], Słodycze [cukierki] o smaku owocowym, Batony,
Guma do żucia, Guma do żucia bez cukru, Lizaki [wyroby cukiernicze], Lizaki lodowe, Lukrecja [cukiernictwo], Słodycze piankowe, Cukierki w kształcie laski, Słodkie pikle [przyprawa], Herbatniki [słodkie
lub słone], Słodkie polewy i nadzienia, Smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, Naleśniki [cienkie], Syrop do naleśników, Pasty czekoladowe [do smarowania], Orzechowe wyroby cukiernicze.

(111) 344335
(220) 2021 02 08
(210) 524248
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 22
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW ROŚLINNY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31
Świeże warzywa.

(111) 156633 (180) 2030 11 20

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) 043010 (180) 2031 12 18
(111) 043011 (180) 2031 12 18
(111) 050353 (180) 2031 09 28
(111) 050387 (180) 2031 10 05
(111) 050708 (180) 2032 03 16
(111) 059053 (180) 2031 11 18
(111) 059054 (180) 2031 11 18
(111) 059055 (180) 2031 11 18
(111) 059056 (180) 2031 11 18
(111) 075101 (180) 2031 07 05
(111) 075167 (180) 2031 09 27
(111) 075208 (180) 2031 10 28
(111) 075214 (180) 2031 11 29
(111) 075302 (180) 2031 10 11
(111) 075550 (180) 2031 10 17
(111) 075582 (180) 2031 12 09
(111) 076821 (180) 2031 11 26
(111) 076822 (180) 2031 11 26
(111) 078013A	 (180) 2031 12 17
(111) 078017 (180) 2031 12 23
(111) 080950 (180) 2032 09 24
(111) 147680 (180) 2032 04 29
(111) 156632 (180) 2030 11 20

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: nauczanie, szkolenia, specjalistyczne kursy, kursy
doszkalające, kursy korespondencyjne, seminaria, konferencje
w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo, historia, nauki przyrodnicze, nauki polityczne, nauki
techniczne, nauki rolnicze z wykorzystaniem internetu i innych
systemów informatycznych, komputerowych i przemysłowych,
szkolenie zawodowe w takich

(111) 160363 (180) 2031 10 29
(111) 160732 (180) 2031 06 22

(111) 161179
(111) 162031
(111) 162046
(111) 162449
(111) 162639
(111) 163384
(111) 163529
(111) 163530

(180) 2031 10 12
(180) 2031 10 29
(180) 2031 10 31
(180) 2031 09 24
(180) 2031 10 23
(180) 2031 11 12
(180) 2032 03 06
(180) 2032 03 06
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dziedzinach jak ekonomia, prawo,
historia, nauki przyrodnicze, nauki polityczne, nauki techniczne,
nauki rolnicze, usługi w zakresie
wydawnictw innych niż reklamowe, kursy językowe, organizowanie zawodów sportowych
o charakterze rekreacyjnym, imprez plenerowych, spotkań towarzyskich związanych z tematyką
szkoleń, tłumaczenia tekstów;
42: tworzenie programów informatycznych, organizowanie prac
nad rozwojem programów informatycznych, programowanie
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
i programowania.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: nauczanie, szkolenia,
specjalistyczne kursy, kursy doszkalające, kursy korespondencyjne, seminaria, konferencje w takich
dziedzinach jak: ekonomia, prawo,
historia, nauki przyrodnicze, nauki polityczne, nauki techniczne,
nauki rolnicze z wykorzystaniem
internetu i innych systemów informatycznych, komputerowych
i przemysłowych, szkolenie zawodowe w takich dziedzinach jak
ekonomia, prawo, historia, nauki
przyrodnicze, nauki polityczne,
nauki techniczne, nauki rolnicze,
usługi w zakresie wydawnictw
innych niż reklamowe, kursy językowe, organizowanie zawodów
sportowych o charakterze rekreacyjnym, imprez plenerowych,
spotkań towarzyskich związanych
z tematyką szkoleń, tłumaczenia
tekstów; 42: tworzenie programów
informatycznych, organizowanie
prac nad rozwojem programów
informatycznych, programowanie
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
i programowania.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: wyroby z kartonu:
do eksponowania odzieży, do pakowania odzieży, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych; 18: torby podróżne
ze skóry i imitacji skóry; 25: odzież
damska, męska, młodzieżowa,
dziecięca; 26: emblematy ozdobne, hafty ozdobne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 163531
(111) 163734
(111) 163738
(111) 163790
(111) 163801
(111) 163802
(111) 163803
(111) 163833
(111) 164063
(111) 164458
(111) 165527
(111) 165670
(111) 165954
(111) 165960
(111) 166321
(111) 166652
(111) 168314
(111) 169212
(111) 169213
(111) 171365
(111) 171372
(111) 172923
(111) 187292
(111) 187293
(111) 188328
(111) 242495
(111) 244040
(111) 248276

(180) 2032 03 06
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 29
(180) 2032 02 18
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 03 29
(180) 2032 04 12
(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 06
(180) 2032 02 14
(180) 2032 03 14
(180) 2032 05 10
(180) 2031 11 08
(180) 2032 04 15
(180) 2032 05 10
(180) 2032 03 06
(180) 2032 03 06
(180) 2031 10 25
(180) 2031 11 14
(180) 2031 11 08
(180) 2032 02 14
(180) 2032 02 14
(180) 2031 11 08
(180) 2030 10 04
(180) 2030 11 17
(180) 2031 06 20

(111) 248615
(111) 250317
(111) 251088
(111) 251675
(111) 251797
(111) 251798
(111) 251815
(111) 251818
(111) 251820
(111) 251833
(111) 252152
(111) 252383
(111) 252520
(111) 252629
(111) 252775
(111) 252796
(111) 252797
(111) 252921
(111) 253013
(111) 253029
(111) 253030
(111) 253031
(111) 253032
(111) 253205
(111) 253522
(111) 253523
(111) 253558
(111) 253559
(111) 253560
(111) 253748
(111) 253778
(111) 253879
(111) 254015
(111) 254233
(111) 254234
(111) 254255
(111) 254409
(111) 254476

(180) 2031 03 28
(180) 2031 03 28
(180) 2031 04 01
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 14
(180) 2031 11 14
(180) 2031 08 17
(180) 2031 11 14
(180) 2031 10 18
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 02
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 10 27
(180) 2031 11 14
(180) 2031 11 14
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 09 20
(180) 2031 11 17
(180) 2031 10 19
(180) 2031 09 27
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 07
(180) 2032 01 19
(180) 2031 10 18
(180) 2031 10 10

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: nawozy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 254479
(111) 254577
(111) 254712
(111) 254713
(111) 254780
(111) 254781
(111) 254993
(111) 255133
(111) 255136
(111) 255161
(111) 255204
(111) 255389
(111) 255470
(111) 255626
(111) 256138
(111) 256188
(111) 256189
(111) 256193
(111) 256194
(111) 256203
(111) 256346
(111) 256347
(111) 256348
(111) 256350
(111) 256352
(111) 256354
(111) 256357
(111) 256360
(111) 256362
(111) 256607
(111) 257452
(111) 257453
(111) 257600
(111) 257601
(111) 257602
(111) 258439
(111) 258690
(111) 259178
(111) 259399
(111) 259525
(111) 259526
(111) 259558
(111) 259575
(111) 260007
(111) 260570
(111) 261117
(111) 261886
(111) 264356
(111) 264444
(111) 266322
(111) 267315
(111) 267427
(111) 267428
(111) 267429
(111) 267431
(111) 267432
(111) 267433
(111) 267434
(111) 270267
(111) 272841
(111) 275466
(111) 290860
(111) 291773

(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 28
(180) 2032 02 08
(180) 2032 02 08
(180) 2032 02 22
(180) 2032 02 22
(180) 2032 01 30
(180) 2031 10 19
(180) 2031 10 25
(180) 2031 11 25
(180) 2031 12 22
(180) 2032 03 15
(180) 2031 12 07
(180) 2031 10 20
(180) 2032 02 22
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 27
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 24
(180) 2032 04 10
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 14
(180) 2032 07 19
(180) 2032 03 05
(180) 2031 12 05
(180) 2032 01 02
(180) 2031 09 30
(180) 2032 04 05
(180) 2032 05 17
(180) 2031 09 30
(180) 2032 02 06
(180) 2031 04 08
(180) 2031 07 25
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2032 04 27
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2031 10 17
(180) 2032 04 13
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 01
(180) 2031 12 12
(180) 2031 10 06

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 496225
(210) 507277
(210) 473950
(210) 473952
(210) 503009
(210) 504769
(210) 507219
(210) 480354
(210) 486044
(210) 507705
(210) 508398
(210) 516908
(210) 519147

U
U
U
U
U
U
U
U
ZT48/2018
U
U
U
U

(210) 521447
(210) 522415
(210) 522673
(210) 524432
(210) 524520
(210) 525238
(210) 527625
(210) 528554
(210) 528555
(210) 528556
(210) 528557
(210) 529540

U
U
ZT7/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U

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.
21/2003
ZT4/2020
ZT37/2020
ZT45/2020
ZT33/2020
ZT18/2021

12/2020
06/2020
05/2020
05/2020
14/2020
13/2020
07/2020
08/2020
29/2020
28/2020
16/2020
27/2020
16/2020

(210) 526785
(210) 527516
(210) 529920
(210) 530053
(210) 530056
(210) 525153

ZT18/2021
U
U
U
U
ZT12/2021

(210) 511344
(210) 511470
(210) 511536
(210) 511542
(210) 511584
(210) 511610
(210) 511619
(210) 511731
(210) 511771
(210) 512033
(210) 512135
(210) 512737
(210) 513971

17/2020
16/2020
25/2020
18/2020
18/2020
29/2020
29/2020
24/2020
26/2020
28/2020
30/2020
26/2020
34/2020

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 332661 (141) 2021 01 04

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP

(210) 263485
(210) 507177
(210) 509340
(210) 513995
(210) 515864
(210) 526629

(210) 508290
(210) 508387
(210) 508469
(210) 508473
(210) 508478
(210) 508554
(210) 508740
(210) 509448
(210) 509710
(210) 510904
(210) 511201
(210) 511210
(210) 511284
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Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 11: wymienniki ciepła będące częściami maszyn;
pralki, bojlery i podgrzewacze;
podgrzewacze powietrza; ogrzewacze powietrza; instalacje grzewcze do powietrza; podgrzewacze
wody; instalacje podgrzewacze;
urządzenia do ogrzewania; rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w
systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych; instalacje do odzyskiwania
ciepła z powietrza; urządzenia do
odzyskiwania ciepła z powietrza;
zasobniki ciepła; zasobniki ciepłej
wody, regeneratory ciepła; akumulatory ciepła; pompy ciepła.

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

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.

(210) 396428
(210) 410955
(210) 412796
(210) 420750
(210) 429000
(210) 431950
(210) 431956
(210) 448489
(210) 452251
(210) 456479
(210) 461703
(210) 468427
(210) 476563
(210) 492353
(210) 492371
(210) 492372
(210) 492373

11/2012
12/2013
15/2013
03/2014
18/2014
24/2014
24/2014
03/2016
11/2016
22/2016
23/2016
17/2017
32/2018
29/2020
27/2020
27/2020
27/2020

(210) 492976
(210) 496757
(210) 497478
(210) 503178
(210) 503358
(210) 505008
(210) 505880
(210) 506209
(210) 506438
(210) 506448
(210) 506639
(210) 506643
(210) 507338
(210) 507972
(210) 508118
(210) 508217
(210) 508223

10/2019
25/2019
32/2019
32/2020
31/2020
29/2020
02/2020
52/2019
05/2020
05/2020
52/2019
01/2020
06/2020
19/2020
09/2020
09/2020
09/2020

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 059578 A. Wykreślono: CHANEL SARL (CHANEL GMBH,
CHANEL LTD LIAB. CO), GLARIS, Szwajcaria; Wpisano: CHANEL SARL
(CHANEL GMBH, CHANEL LTD LIAB. CO), Genewa, Szwajcaria. 
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(111) 073497 A. Wykreślono: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościach Spółka Akcyjna, Tarnów-Mościce, Polska; Wpisano: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268. 
(111) 089607 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 089608 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 104816 D. Wykreślono: ,,W dniu 26 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13653/16/653) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2506266 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-104816 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Krotex Pharm Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 112986 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 114589 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 116031 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 130785 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 132308 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4078/21/744) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688869 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.132308 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 137751 D. Wpisano: „W dniu 30 lipca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10128/21/963) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2687958 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.137751 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A. z siedzibą
w Paryżu, Francja wobec CH JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 145129 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 145132 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 145211 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 145627 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 146752 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 146753 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 146930 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 147542 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 147543 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 147544 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 147545 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 149109 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 149886 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 149947 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 150826 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) 150871 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 150923 A. Wykreślono: HERBA STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska
631517594; Wpisano: ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
„FARMAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 631067961. 
(111) 154439 A. Wykreślono: LIMITED STORES, LLC, NEW
ALBANY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: The Limited LLC
(a Delaware limited liability company), Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 156719 D. Wykreślono: „W dniu 19 lipca 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10100/16/127) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2498948 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-156719 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Gremi Business Communication
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 157630 A. Wykreślono: „PERFEKTUS” SPÓŁKA AKCYJNA,
Kielce, Polska; Wpisano: PERFEKTUS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kilelce, Polska 260359248. 
(111) 157882 D. Wpisano: „W dniu 30 lipca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10128/21/963) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2687958 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.157882 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A. z siedzibą
w Paryżu, Francja wobec CH JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 159967 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 160231 A. Wykreślono: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna, 33-101 Tarnów ul. E. Kwiatkowskiego 8,
Polska; Wpisano: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska
850002268. 
(111) 160232 A. Wykreślono: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna, 33-101 Tarnów ul. E. Kwiatkowskiego
8, Polska 850002268; Wpisano: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów, Polska 850002268. 
(111) 160454 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 160779 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 161517 A. Wykreślono: „BIOGENED” Spółka z o.o., 92103 Łódź ul. Brzezińska, Polska; Wpisano: ASG PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
472900471. 
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(111) 161517 A. Wykreślono: ASG PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 472900471;
Wpisano: LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES N.V, Amsterdam, Holandia. 
(111) 162570 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 162621 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 162711 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 167383 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 175295 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 175300 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 175480 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 175763 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 175854 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 176520 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 179523 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 180297 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

150

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 31/2021

(111) 180298 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 180299 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 181047 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 181530 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 181751 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 191872 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 192248 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 193266 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 193268 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 203776 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 204625 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 205769 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 205986 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 206003 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 206004 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 206005 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 206006 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 206566 D. Wpisano: „W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4076/21/942) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2688866 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.206566 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 208555 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 

(111) 198930 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 213101 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) 199125 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 213101 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 199283 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 214001 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 199515 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 214610 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 203666 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 214617 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) 214680 D. Wpisano: „W dniu 16 lipca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 9010/21/965) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2686305 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.214680 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 214806 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215549 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215550 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215551 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215552 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) 215923 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215930 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215962 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 216107 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 216257 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 217626 D. Wpisano: „W dniu 13 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4036/21/658) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689171 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.217626 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 

(111) 215553 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 220057 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 215554 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 221437 D. Wpisano: „W dniu 20 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11997/21/688) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2689856 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.221437 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec NOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 215658 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215729 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215730 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 215918 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 223633 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 223634 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 225044 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 232890 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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KA.IX.Ns-Rej.Za 4054/21/498) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689016 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.232890 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

(111) 261479 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 243642 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 

(111) 262158 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 244269 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4070/21/536) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689034 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.244269 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.

(111) 262763 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
z dnia 23 września2020 r., sygn. akt XII C 454/20/P zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 5 stycznia 2021 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
Adam Tuszyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 19/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

(111) 236538 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 

(111) 245544 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 247527 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4056/21/300) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689015 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.247527 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
(111) 248276 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 386720620. 
(111) 252169 A. Wykreślono: HERBA STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska;
Wpisano: ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY „FARMAPOL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
631067961. 
(111) 252170 A. Wykreślono: HERBA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska; Wpisano:
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY „FARMAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
631067961. 
(111) 259132 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 259838 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 260794 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 261154 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 263460 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
2 lutego 2021 r., udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska na czas nieokreślony”. 
(111) 263461 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
2 lutego 2021 r., udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska na czas nieokreślony”. 
(111) 264622 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4061/21/616) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689020 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.264622 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 266819 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 268789 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 268882 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 274207 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem
Łukaszem Roztoczyńskim z dnia 11października2018 r., sygn. Repertorium ”A” 10128/2018 oraz postanowienia Sądu Rejonowego
w Chorzowie z dnia 18 stycznia 2021 r., sygn. I Co 1/21, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach
Łukasz Zyga w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 890/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Crystal Warsaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.”
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(111) 275313 A. Wykreślono: RBITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
356314317; Wpisano: ED RED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
380555663. 
(111) 275313 A. Wykreślono: ED RED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 380555663; Wpisano: ED RED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 380555663. 
(111) 276358 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO LUCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
070809448; Wpisano: LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 385861301. 
(111) 280569 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 280570 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 280571 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 280572 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 282362 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
2 lutego 2021 r., udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska na czas nieokreślony”. 
(111) 282470 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 283012 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 283013 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 283492 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 286895 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 286896 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) 287223 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 287274 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 287615 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 287772 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 287777 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 287954 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 288280 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 288344 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 289084 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 289508 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 289630 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 289874 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 290054 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 290166 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) 290390 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 290576 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 290593 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 291138 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 291145 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 291554 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 292237 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 292414 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 292812 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 292913 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 293103 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 293106 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 293392 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 

(111) 294520 A. Wykreślono: PODIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
121378578; Wpisano: PODIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 121378578. 
(111) 294739 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 296833 A. Wykreślono: Aldi Einkauf GmbH & Co.oHG,
Essen, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Essen, Niemcy. 
(111) 308108 A. Wykreślono: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Polska 472247798; Wpisano: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne, Polska 472247798. 
(111) 309038 A. Wykreślono: EUROVILLA NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141554249 ; Wpisano: EV PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386427334. 
(111) 311185 D. Wpisano: „W dniu 02 września 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KR.VII.Ns-Rej.Za 5066/21/692) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2691256 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.311185 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Katowicach wobec ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ”AMARA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie”. 
(111) 313713 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 313714 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 313738 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315663 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315805 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315806 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315807 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315808 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) 315809 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315810 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 315811 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 316558 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 316559 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 316663 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 318255 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 318256 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 318470 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 319720 A. Wykreślono: BEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, Polska 022496490; Wpisano: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 411141076. 
(111) 319737 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 320154 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 320572 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 320666 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 320718 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 320742 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAGR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221567052; Wpisano: GRANLAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia , Polska
221567052. 
(111) 323573 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 323633 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 326660 A. Wykreślono: BENEFIT MULTIMEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146666929; Wpisano: PIANO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 146609423. 
(111) 326783 A. Wykreślono: NICRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze, Polska
365050481; Wpisano: CONO BLOW MOULDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze,
Polska 384943400. 
(111) 327128 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709. 
(111) 331222 D. Wpisano: „W dniu 12 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 4063/21/418) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2689035 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.331222 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ceská Spořitelna, A.S. z siedzibą w Pradze,
Czechy wobec ”Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 334643 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 335401 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 336573 A. Wykreślono: SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 360804366; Wpisano: SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360804366. 
(111) 336574 A. Wykreślono: SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 360804366; Wpisano: SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360804366. 
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Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 708585
(540) TELEGRAPH	
(511) 10
(732) FH ORTHOPEDICS-Société par Actions Simplifiée,
Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn,
F-68990 HEIMSBRUNN (FR)
(151) 2019 09 13
(441) 2019 10 21
(581) 2019 10 03
(111) 887718
(540) XYLX
(531) CFE: 27.05.01
(732) LIANYUGANG XINGYI FASTENERS CO.,LTD,
Haizhou Bay Industrial Zone, Haitou Town,
Ganyu County, Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 01 05
(441) 2021 02 08

(511) 6

(581) 2021 01 21

(111) 1062492
(540) BERTHOLD
(511) 3, 14, 16, 18, 25,

29, 30, 32, 33, 36, 42, 43
(732) Kempinski Hotels SA,
Boulevard du Pont-d’Arve 28, CH-1205 Geneve (CH)
(151) 2020 01 31
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1427076
(540) Viar
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 24, 35
(732) MESUT BAHTIYAR DAG,
Fatih Cad. Ardıc Sk. No: 12/1, Merter-Gungoren Istanbul (TR)
(151) 2018 01 19
(441) 2018 10 29
(581) 2018 10 11
(111) 1474883
(540) Damira
(531) CFE: 03.07.16, 24.09.21, 26.01.15, 27.05.01
(511) 29, 30
(732) Litvintchik Alexandre Nikolaevich,
pereulok Novovilenskiy, d. 6, kv. 46, 220053 g. Minsk (BY)
(151) 2019 03 15
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1542952
(540) DigiTOP
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35, 37, 42
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „ENERHOKHIT”,
vul. Vikentiia Khvoiky, 21, ofis 120 m. Kyiv 04655 (UA)
(151) 2020 03 13
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30
(111) 1571090
(540) HOPS DISRUPTIVE FOOD
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10
(511) 30
(732) TULIO EDUARDO ALVES RODRIGUES,
Avenida Abram Steinberg, 73-Lote 1 Quadra 63.
Das Palmeiras. 13044-165 Campinas-SP (BR)
(151) 2020 10 02
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571094
(540) KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01
(511) 7, 20
(732) KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.,
CZ-391 43 Mladá Vožice č. p. 620 (CZ)
(151) 2020 08 27
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571096
(531) CFE: 26.01.01, 26.03.23
(732) KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.,
CZ-391 43 Mladá Vožice č. p. 620 (CZ)
(151) 2020 08 27
(441) 2021 02 08

(511) 7, 20

(581) 2021 01 21

(111) 1571201
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5
(732) Jinan Meishida Veterinary Medicine Co., Ltd.,
No. 77 Yinhe Road, Jibei Development Zone,
Jiyang District, Jinan, 250101 Shandong (CN)
(151) 2020 12 15
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571210
(540) NIMBOT
(531) CFE: 27.05.17, 28.03.00
(511) 9, 16, 42
(732) WUHAN JINGCHEN INTELLIGENT
IDENTIFICATIONTECHNOLOGY CO., LTD,
1201-2-1, Mars Space No. 366, Heng’an Road,
Hongshan District, 430070 Wuhan City, Hubei (CN)
(151) 2020 09 02
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571505
(540) Alimoto
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen Chuangyixin Technology Co., Ltd.,
F6, Bldg 7, 3 rd Industrial Zone, Nankeng Vil, Wuhe Ave,
Bantian St, Longgang Dist, Shenzhen,
518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 11 02
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571514
(540) JXPEN GAI-EQM
(531) CFE: 27.05.02
(511) 11
(732) Jiangxi Pengkai Environmental Engineering Equipment Co., Ltd,
Room 203, 2 / F, unit 3, office building, No. 8,
Xiyu North Road, Yingbin Avenue, Ganzhou economic
and Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi (CN)
(151) 2020 11 10
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571612
(540) activex Bacteria Blocking System
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.06, 27.05.09, 29.01.13
(511) 5
(732) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi
No:1, X-1 Özel Parsel Tuzla, İstanbul (TR)
(151) 2020 07 06
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571644
(540) BOJOURA TROPICS
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571652
(540) VLUGELLO
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571654
(540) SQUAR Les mètres carrés modulaires et
modulables
(531) CFE: 27.05.10
(511) 6, 19, 20, 43
(732) SOFADI-TIASO,
Chemin du Bois Rond, F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE (FR)
(151) 2020 03 12
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571666
(540) Schwarz wald
(531) CFE: 03.04.07, 27.05.01
(511) 11
(732) Jiangsu Schwarzwald Tech Co., Ltd.,
Chenfeng Road, Houcheng, Jingang Town, Zhangjiagang,
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 10 27
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571670
(540) Freener
(511) 3, 5
(732) COMUS Co., Ltd,
3F, 30 Sinyang3-gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do (KR)
(151) 2020 08 27
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
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(111) 1571677
(540) ORDOVAL
(511) 1, 5
(732) SUMI AGRO LIMITED,
Vintner’s Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3BJ (GB)
(151) 2020 10 23
(441) 2021 02 08
(581) 2021 03 11

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(111) 1571693
(540) int
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.,
Building 2, No. 925, Jinyuanyi Road, Jiading District, Shanghai (CN)
(151) 2020 12 08
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w
postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1571708
(540) Jefcare
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
(511) 10
(732) BEIJING BEISHUTE MATERNITY & CHILD ARTICLES CO., LTD,
No. 3, Yuan Guang Street, Miyun District, 101599 Beijing (CN)
(151) 2020 06 04
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571785
(540) POJEHALI
(531) CFE: 28.05.00
(511) 33
(732) Global Wine House OÜ, Lõõtsa tn 8a,
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, EE-11415 Harju maakond (EE)
(151) 2020 12 14
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
(111) 1571883
(540) SILVERSIL STAT
(531) CFE: 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1, 3, 5
(732) Limited Liability Company „Argentum Group”,
Soltysa str., 187, 6-th floor, premises 4, 220070 Minsk (BY)
(151) 2020 10 19
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21

(111) 1474739
(540) GLITTER GLAM
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 04 30
(441) 2019 07 22

(511) 3
(581) 2019 07 04

(111) 1488549
(540) ROLLING DICE	
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4, ”Vranya-Lozen-Triugulnika”, BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489626
(540) STOP
(531) CFE: 15.07.02, 24.17.23, 26.04.03, 27.05.01
(732) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,
Wertstraße 20, 73420 Wendlingen (DE)
(151) 2019 08 07
(441) 2019 10 21

(511) 7
(581) 2019 10 03

(111) 1511215
(540) YAANZANG TEA
(531) CFE: 26.01.03, 27.01.12, 27.05.01, 28.03.00, 28.19.00
(511) 30
(732) Ya’an South Roadside Tea Chamber of Commerce,
No. 37, Bifengxia Road, Yucheng District,
Ya’an City, Sichuan Province (CN)
(151) 2019 12 31
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1511446
(540) POLYNUCLEOTIDE PRIMING
(531) CFE: 01.13.01, 27.05.10
(511) 3, 5
(732) MASTELLI S.R.L.,
Via Bussana Vecchia 32, I-18038 SANREMO, IMPERIA (IT)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 poz. 944) wpisano
na listę rzeczników pod nr:
3595
Sobecka
Justyna Anna		
Toruń
3596
Wojciechowska-Kość
Zuzanna			Kielce
3597
Zatorska
Justyna Jadwiga		
Suwałki
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy
rzeczników patentowych w poz. nr:
2529
Skowron
Aleksandra Elżbieta		
Mogielnica
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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 Znaków Towarowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem zgłoszeń
znaków towarowych.

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi;
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym,
Wymagania pożądane:
• umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność,
• dobra organizacja pracy,
• rzetelność, systematyczność i terminowość,
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie
znajomości języka angielskiego,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii
potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu
oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://
nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język
polski.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy
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Terminy i miejsce składania dokumentów:
• Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2021 r.
• Decyduje: data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Aplikant/DT”.
Dokumenty można przesłać drogą pocztową albo przesłać elektronicznie na e-mail rekrutacja@uprp.gov.pl lub
osobiście dostarczyć do Urzędu.
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) zachęcamy do składania kompletnych aplikacji
drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani
są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed
rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• 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.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe,
jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/
kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
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Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne
rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 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.

