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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021

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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 239 341 do nr 239 450)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239447
(41) 2021 04 19
(51) A01D 78/08 (2006.01)
A01D 87/08 (2006.01)
A01D 78/00 (2006.01)
(21) 431475 (22)
2019 10 14

(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL);
KONOPKA STANISŁAW, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Przetrząsaczo-zgrabiarka kołowo palcowa
(B1) (11) 239395
(41) 2021 04 19
(51) A01G 18/64 (2018.01)
A01G 18/62 (2018.01)
(21) 431442 (22)
2019 10 11
(72) PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki (PL);
PIEŃKO MICHAŁ, Lublin (PL); FUDALEJ ADAM, Pajewo-Króle (PL)
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(73) INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Skrzynia do uprawy, transportu i zbioru pieczarek
(B1) (11) 239396
(41) 2021 04 19
(51) A01G 18/64 (2018.01)
A01G 18/62 (2018.01)
(21) 431443 (22)
2019 10 11
(72) PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki (PL); FUDALEJ ADAM,
Pajewo-Króle (PL); PIEŃKO MICHAŁ, Przegaliny Małe (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Skrzynia do uprawy, transportu i zbioru pieczarek
(B1) (11) 239377
(41) 2019 05 20
(51) A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
(21) 423438 (22)
2017 11 13
(72) BARGIEL ŁUKASZ, Sosnowiec (PL); ARBINO CARLO,
Carmagnola (IT)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Zestaw do zmywarki do naczyń
(B1) (11) 239353
(41) 2019 11 18
(51) A61C 8/00 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
(21) 425508 (22)
2018 05 10
(72) CHMIELEWSKA AGNIESZKA, Chojnów (PL);
WYSOCKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); WYCHOWAŃSKI PIOTR,
Warszawa (PL);
MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); ŚWIĘSZKOWSKI WOJCIECH,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Bioaktywny śródkostny implant stomatologiczny
(B1) (11) 239349
(41) 2020 04 06
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
B62K 5/023 (2013.01)
(21) 427338 (22)
2018 10 05
(72) BRANOWSKI BOGDAN, Poznań (PL); KURCZEWSKI
PRZEMYSŁAW, Napachanie (PL); TORZYŃSKI DARIUSZ, Poznań (PL);
ZABŁOCKI MAREK, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Napęd ręczny dla pojazdów w szczególności wózków inwalidzkich ręcznych
(B1) (11) 239438
(41) 2020 09 21
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 429334 (22)
2019 03 20
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); KUKLA MATEUSZ,
Stargard (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stabilizator osi koła wózka inwalidzkiego
(B1) (11) 239440
(41) 2020 10 19
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/08 (2006.01)
(21) 429600 (22)
2019 04 11
(72) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL)
(73)	AKCES-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(54) Wózek inwalidzki, zwłaszcza dziecięcy, z regulowanym rozstawem kół
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(B1) (11) 239408
(41) 2021 04 06
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 431251 (22)
2019 09 23
(72) JANKOWSKI MARCIN, Bukowiec (PL); GOLIŃSKI DAMIAN,
Łódź (PL)
(73) OKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowiec (PL)
(54) Fotel na kołach do transportu osób chorych w pozycji siedzącej
i układ mocowania fotela w ambulansie
(B1) (11) 239410
(41) 2021 04 19
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
(21) 431449 (22)
2019 10 11
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); WARGUŁA ŁUKASZ,
Poznań (PL); KUKLA MATEUSZ, Stargard (PL);
BERDYCHOWSKI MACIEJ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Moduł do uniwersalnego hamulca dźwigniowego koła wózka
inwalidzkiego
(B1) (11) 239443
(41) 2021 04 19
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 9/20 (2006.01)
(21) 431450 (22)
2019 10 11
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); RYBARCZYK DOMINIK,
Wiórek (PL); KUBACKI ARKADIUSZ, Turek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) System kontroli gestem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym
(B1) (11) 239411
(41) 2021 05 04
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
B62M 1/14 (2006.01)
(21) 431689 (22)
2019 10 31
(72) WARGUŁA ŁUKASZ, Poznań (PL); WIECZOREK BARTOSZ,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ciąg do koła wózka inwalidzkiego
(B1) (11) 239350
(41) 2020 06 01
(51) A61G 5/06 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/04 (2013.01)
(21) 427855 (22)
2018 11 21
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); WARGUŁA ŁUKASZ,
Poznań (PL); KUKLA MATEUSZ, Stargard (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego wózka inwalidzkiego
(B1) (11) 239351
(41) 2020 12 14
(51) A61G 5/10 (2006.01)
(21) 430115 (22)
2019 05 31
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); WARGUŁA ŁUKASZ,
Poznań (PL); GIEDROWICZ MARCIN, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Karoseria wózka inwalidzkiego z zespołem mocowania
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(B1) (11) 239448
(41) 2021 06 14
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/03 (2006.01)
(21) 432179 (22)
2019 12 12
(72) KOTER KATARZYNA, Łódź (PL); ŻAK PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji szczękowej
(B1) (11) 239391
(41) 2020 06 15
(51) A61K 31/795 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 428024 (22)
2018 12 03
(72)	NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL);
SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL); PYRĆ KRZYSZTOF,
Kraków (PL); SYNOWIEC ALEKSANDRA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sulfonowana pochodna polistyrenu do zastosowania w leczeniu i/lub profilaktyce infekcji wywołanej przez kociego herpeswirusa
(B1) (11) 239389
(41) 2020 03 09
(51) A63B 69/36 (2006.01)
A63B 71/04 (2006.01)
(21) 426895 (22)
2018 09 04
(72) JAROSIŃSKI JÓZEF, Łódź (PL)
(73) JAROSIŃSKI JÓZEF, Łódź (PL)
(54) Symulator gry w golfa
(B1) (11) 239406
(41) 2021 03 22
(51) A63F 9/04 (2006.01)
(21) 431203 (22)
2019 09 18
(72) KOŁODZIEJ HENRYK, Świebodzice (PL); KOWALSKI CASIMIR,
Oupeye (BE)
(73) KOŁODZIEJ HENRYK, Świebodzice (PL); KOWALSKI CASIMIR,
Oupeye (BE)
(54) Kostka do gry
(B1) (11) 239373
(41) 2018 08 13
(51) B01D 53/047 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
(21) 421712 (22)
2015 06 26
(30) 2014-133150
2014 06 27
JP
(86) 2015 06 26
PCT/JP15/68534
(87) 2015 12 30
WO15/199227
(72) TANAKA HIROSHI, Osaka (JP); FUJIWARA YUKIO, Osaka (JP);
KOTANI TAMOTSU, Osaka (JP)
(73) OSAKA GAS CO. LTD., Osaka (JP)
(54) Sposób koncentracji gazu
(B1) (11) 239357
(41) 2017 06 19
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 415222 (22)
2015 12 10
(72) BYSTRZEJEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); SOSZYŃSKI MICHAŁ,
Grodzisk (PL); STRACHOWSKI PRZEMYSŁAW, Wzdół Rządowy (PL);
KICIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); DYJAK SŁAWOMIR, Natalin (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania mobilnych magnetycznych adsorbentów
kompozytowych
(B1) (11) 239383
(41) 2021 10 11
(51) B02C 18/06 (2006.01)
(21) 433474 (22)
2020 04 06
(72)	NOCH PRZEMYSŁAW, Toruń (PL); BARTNICKI ADRIAN, Toruń (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Urządzenie do rozdrabniania, zwłaszcza elastomerowych tworzyw sztucznych

(B1) (11) 239441
(41) 2020 11 02
(51) B02C 25/00 (2006.01)
(21) 429744 (22)
2019 04 25
(72) SETLAK RAFAŁ, Kończyce Małe (PL); GÓRNIK MAREK,
Działoszyn (PL); KAZIMIERCZAK SŁAWOMIR, Pajęczno (PL)
(73) CEMENTOWNIA WARTA SPÓŁKA AKCYJNA, Trębaczew (PL)
(54) Sposób sterowania pracą młyna obrotowego i separatora przeznaczonych do rozdrabniania wsadu mineralnego
(B1) (11) 239361
(41) 2018 10 08
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
C10B 47/44 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
(21) 421013 (22)
2017 03 28
(72) MOSZCZAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) MOSZCZAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu opakowań wielomateriałowych w tym zawierających aluminium oraz urządzenie do recyklingu opakowań
wielomateriałowych zawierających aluminium
(B1) (11) 239419
(41) 2021 07 19
(51) B21B 1/16 (2006.01)
C21D 8/06 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 432599 (22)
2020 01 17
(72) KUTYŁA ZBIGNIEW, Żarki Letnisko (PL)
(73) CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(54) Sposób wytwarzania pręta stalowego o nieokrągłym przekroju
poprzecznym oraz pręt stalowy o nieokrągłym przekroju poprzecznym
(B1) (11) 239381
(41) 2021 01 11
(51) B23K 1/012 (2006.01)
(21) 430447 (22)
2019 06 28
(72) LEBIODA MARCIN, Łódź (PL); PAWLAK RYSZARD, Łódź (PL);
RYMASZEWSKI JACEK, Łódź (PL); GAŁĄZKA MACIEJ, Świebodzin (PL)
(73)	ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób lutowania taśmy srebrnej albo posrebrzanej do powierzchni metalizowanej
(B1) (11) 239421
(41) 2021 07 12
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(21) 432528 (22)
2020 01 09
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Narzędzie do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, zwłaszcza śrub montażowych do blach karoserii samochodowych oraz
sposób zgrzewania tarciowego z przemieszaniem z wykorzystaniem
tego narzędzia do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem
(B1) (11) 239399
(41) 2020 10 19
(51) B23K 31/12 (2006.01)
B23K 26/60 (2014.01)
(21) 432890 (22)
2020 02 12
(72) WIJAS MARTA, Suchedniów (PL); ZOWCZAK WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL); NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób uzyskania obrazu kształtu kanału parowego powstałego podczas procesu spawania laserowego stali nierdzewnej
(B1) (11) 239420
(41) 2021 08 02
(51) B23K 37/00 (2006.01)
(21) 432747 (22)
2020 01 29
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(72) WITCZAK ANDRZEJ, Sieradz (PL); MATUSIAK WITOLD,
Sieradz (PL)
(73) MATUSIAK WITOLD ZPHU WIT-METAL, Chojne (PL)
(54) Przyrząd spawalniczy i sposób spawania z wykorzystaniem
zakumulowanego ciepła
(B1) (11) 239433
(41) 2019 10 21
(51) B28C 5/42 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 425250 (22)
2018 04 17
(72)	NAGNAJEWICZ MAREK, Rzeszów (PL)
(73) INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Bęben mieszalnika betonomieszarki samochodowej
(B1) (11) 239376
(41) 2020 10 05
(51) B28D 5/00 (2006.01)
B22F 8/00 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
(21) 429487 (22)
2019 04 01
(72) LENGENFELD ARKADIUSZ, Nowy Dwór Gdański (PL)
(73)	HT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszcz Gdański (PL)
(54) Sposób recyklingu ścierniwa mineralnego poprodukcyjnego
do wtórnego jego wykorzystania
(B1) (11) 239363
(41) 2020 10 05
(51) B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/42 (2006.01)
H05F 3/00 (2006.01)
B65H 18/00 (2006.01)
(62) 414274
(21) 430480 (22)
2015 10 05
(72) MYSZKOWSKI DANIEL, Wieleń (PL); SZOSTAK MAREK,
Swarzędz (PL)
(73) KABLONEX NAWROCCY SPÓŁKA JAWNA, Podanin (PL)
(54) Zespół do nawijania folii, zwłaszcza folii pięciowarstwowej
(B1) (11) 239397
(41) 2021 05 04
(51) B29C 59/02 (2006.01)
G03H 1/04 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
(21) 431600 (22)
2019 10 24
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL);
ZAPRZALSKA ALICJA, Poznań (PL); CHMIELEWSKI RADOSŁAW,
Warszawa (PL); PODKAŃSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(73) MPACK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sobiekursk (PL)
(54) Sposób cechowania produktu z tworzywa sztucznego hologramem oraz urządzenie do cechowania produktu z tworzywa
sztucznego hologramem
(B1) (11) 239348
(41) 2021 04 06
(51) B29C 64/118 (2017.01)
B33Y 40/10 (2020.01)
(21) 431321 (22)
2019 09 30
(72) CESARZ-ANDRACZKE KATARZYNA, Mysłowice (PL);
NOWOSIELSKI RYSZARD, Sośnicowice (PL); BABILAS DOROTA,
Żory (PL); PAŁKA KAMIL, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób pokrywania powierzchni biozgodnych stopów metali
lekkich z wykorzystaniem techniki przyrostu FDM
(B1) (11) 239398
(41) 2020 11 02
(51) B29C 64/245 (2017.01)
(21) 432748 (22)
2020 01 29
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(72) KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt mocujący do drukarki 3D
(B1) (11) 239400
(41) 2020 11 02
(51) B29C 64/245 (2017.01)
(21) 433040 (22)
2020 02 25
(72) KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54)	Elektromagnetyczny uchwyt mocujący do drukarki 3D
(B1) (11) 239364
(41) 2021 03 22
(51) B41F 5/24 (2006.01)
B41F 19/00 (2006.01)
(21) 431079 (22)
2019 09 09
(72) PUCHOWSKI DARIUSZ, Poznań (PL); MORAWSKI BARTOSZ,
Rogalinek (PL)
(73) WIST ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Rogalinek (PL)
(54) Sposób wytwarzania giętkich opakowań z nadrukiem, zwłaszcza opakowań o podwyższonych właściwościach barierowych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 239405
(41) 2021 03 22
B41F 15/08 (2006.01)
431172 (22)
2019 09 16
STRUS BŁAŻEJ, Podole (PL)
STRUS BŁAŻEJ, Podole (PL)
Maszyna sitodrukowa

(B1) (11) 239417
(41) 2021 06 28
(51) B60L 5/02 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
(21) 432226 (22)
2019 12 16
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Pantograf pojazdu trakcyjnego
(B1) (11) 239430
(41) 2018 08 27
(51) B60N 2/00 (2006.01)
B60N 2/005 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60R 21/02 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 420528 (22)
2017 02 14
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL); KAROŃ ADAM,
Kolonia Wierzchowisko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54)	Adapter do montażu fotelika dziecięcego z mechanizmem redukcji niedokładności połączenia fotelika z adapterem
(B1) (11) 239402
(41) 2020 07 13
(51) B60N 2/28 (2006.01)
(21) 430413 (22)
2019 06 27
(72) BERNAT PIOTR MARCIN, Warszawa (PL)
(73) BERNAT PIOTR MARCIN, Warszawa (PL)
(54) Stelaż z uchwytem do mocowania fotelika samochodowego
dla dziecka
(B1) (11) 239393
(41) 2020 06 29
(51) B60W 40/114 (2012.01)
B60G 17/016 (2006.01)
(21) 428231 (22)
2018 12 18
(72) BURSA BARTŁOMIEJ, Chynów (PL); POPIOŁEK KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); STAŃKO-PAJĄK KATARZYNA, Warszawa (PL);
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PACZKOWSKI ARTUR, Warszawa (PL); DETKA TOMASZ,
Warszawa (PL); LISIECKI JAKUB, Łomianki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania przechyłem ramy pojazdu oraz sposób sterowania przechyłem ramy pojazdu, zwłaszcza trójkołowego
(B1) (11) 239432
(41) 2019 08 26
(51) B61F 7/00 (2006.01)
B61H 5/00 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
F16D 125/02 (2012.01)
F16D 65/14 (2006.01)
(21) 424665 (22)
2018 02 23
(72) KUPCZAK SZYMON, Rybnik (PL); FILAR ŁUKASZ, Rybnik (PL);
ZIELEŹNY WOJCIECH, Rybnik (PL)
(73) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory (PL)
(54) Układ siłownika hamulcowego
(B1) (11) 239429
(41) 2018 05 07
(51) B62B 3/02 (2006.01)
B60B 35/00 (2006.01)
(21) 419244 (22)
2016 10 24
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Mechanizm osi kółka wózka
(B1) (11) 239379
(41) 2020 05 04
(51) B65D 5/64 (2006.01)
(21) 427530 (22)
2018 10 23
(72)	ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Klapa zamykająca opakowanie z taśmą klejącą i sposób wykonania klapy
(B1) (11) 239362
(41) 2020 10 05
(51) B65D 51/00 (2006.01)
(21) 429482 (22)
2019 04 01
(72) BŻDZIAK ADAM, Stęszew (PL); LENARTOWSKI HIERONIM,
Stęszew (PL)
(73)	ECOR PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew (PL)
(54) Maszyna sztancująca do produkcji przykrywek opakowaniowych, zwłaszcza przykrywek niealuminiowych
(B1) (11) 239424
(41) 2020 12 14
(51) B65D 90/14 (2006.01)
(21) 434146 (22)
2020 06 01
(72) PYRTEK PIOTR, Kraków (PL); MAUER WOJCIECH, Tarnów (PL);
GALICKI MATEUSZ, Olszyny (PL)
(73) INCABIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do stabilizacji kontenera
(B1) (11) 239360
(41) 2020 01 27
(51) B65G 43/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 426354 (22)
2018 07 17
(72) SZELĄG RAFAŁ, Łódź (PL); MAJEWSKI PRZEMYSŁAW,
Gliwice (PL);
PUCEK ADRIAN, Tychy (PL)
(73) RPJ-COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zbrosławice (PL)
(54) Sposób i układ monitorowania pracy i stanu taśmy przenośnika
taśmowego

(B1) (11) 239341
(41) 2019 06 03
(51) C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423589 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji betonów
(B1) (11) 239342
(41) 2019 06 03
(51) C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423590 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Beton hydrofobizowany
(B1) (11) 239343
(41) 2019 06 03
(51) C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423591 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji betonów
(B1) (11) 239344
(41) 2019 06 03
(51) C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423592 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Beton hydrofobizowany
(B1) (11) 239345
(41) 2019 06 03
(51) C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423593 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KOENIG KORNELIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Beton hydrofobizowany
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(B1) (11) 239346
(41) 2019 06 03
(51) C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423594 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KOENIG KORNELIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji betonów
(B1) (11) 239347
(41) 2020 10 19
(51) C07C 51/31 (2006.01)
C07C 51/245 (2006.01)
B01J 27/24 (2006.01)
(21) 429581 (22)
2019 04 09
(72) ORLIŃSKA BEATA, Gliwice (PL); LISICKI DAWID, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania kwasów dwukarboksylowych z cyklicznych ketonów
(B1) (11) 239445
(41) 2021 03 08
(51) C07D 471/04 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 401/02 (2006.01)
(21) 430989 (22)
2019 08 29
(72) JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL); DRABCZYK ANNA,
Kraków (PL); KUŁAGA DAMIAN, Kraków (PL);
ZARĘBA PRZEMYSŁAW, Bulowice (PL); JODŁOWSKI PRZEMYSŁAW,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania długołańcuchowych arylopiperazyn
(B1) (11) 239444
(41) 2021 03 08
(51) C07D 495/04 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
(21) 430988 (22)
2019 08 29
(72) JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL); DRABCZYK ANNA,
Kraków (PL); KUŁAGA DAMIAN, Kraków (PL); ZARĘBA
PRZEMYSŁAW, Bulowice (PL); JODŁOWSKI PRZEMYSŁAW,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania olanzapiny i kwetiapiny
(B1) (11) 239446
(41) 2021 04 06
(51) C07D 495/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
C12Q 1/28 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
(21) 431324 (22)
2019 09 30
(72) DRZOZGA KAMILA, Wrocław (PL); WIATROWSKA
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); ZAJĄC DOROTA, Krzeczyn (PL);
CABAJ JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pochodna benzotiadiazolu-4,7-bis(5-(3,4-etylenodioksytiofeno)-tiofen-2-ylo)benzotiadiazol, sposób jej otrzymywania,
jej zastosowanie oraz elektroda enzymatyczna do wykrywania estradiolu
(B1) (11) 239450
(41) 2021 04 19
(51) C07G 5/00 (2006.01)
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B01D 11/02 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
(21) 433136 (22)
2020 03 04
(72) STRZEMSKI MACIEJ, Lublin (PL); WÓJCIAK-KOSIOR
MAGDALENA, Lublin (PL); DRESLER SŁAWOMIR, Lublin (PL);
SOWA IRENEUSZ, Lublin (PL); STANIAK MICHAŁ, Cynków (PL);
KOCJAN RYSZARD, Ciecierzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób ekstrakcji metabolitów z materiału roślinnego oraz
zastosowanie naturalnych lotnych eutektycznych mieszanin do ekstrakcji metabolitów z materiału roślinnego
(B1) (11) 239358
(41) 2019 05 20
(51) C08G 63/199 (2006.01)
C08G 67/04 (2006.01)
C08G 65/34 (2006.01)
A61K 31/765 (2006.01)
(21) 423399 (22)
2017 11 09
(72) JASZCZ KATARZYNA, Gliwice (PL); NIEWOLIK DARIA,
Rybnik (PL); BEDNARCZYK-CWYNAR BARBARA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54)	Nowe polimeryczne pochodne betuliny i ich zastosowanie
(B1) (11) 239449
(41) 2021 08 09
(51) C08G 65/26 (2006.01)
C08G 64/30 (2006.01)
C08B 11/08 (2006.01)
(21) 432800 (22)
2020 02 03
(72) SZPIŁYK MARZENA, Sietesz (PL); LUBCZAK RENATA,
Rzeszów (PL); LUBCZAK JACEK, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli
(B1) (11) 239355
(41) 2021 05 31
(51) C08G 69/10 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
(21) 431910 (22)
2019 11 25
(72) LUKOSEK MAREK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TORCHAŁA
KAMILA, Chróścina (PL); WÓJCIK JAN, Leśnica Opolska (PL);
ZWIERZ KRYSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOTYRBA ŁUKASZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TOMIK ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BOBERSKI PRZEMYSŁAW, Jastrzębie Zdrój (PL); MATUS GRZEGORZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BĄK JOANNA, Gliwice (PL);
GRZESIK RYSZARD, Rachowice (PL); KOZIOŁ KRZYSZTOF,
Kędzierzyn-Koźle (PL); PANKALLA EWA, Głogówek (PL);
MOSZEWSKI BARTOSZ, Opole (PL); RUSEK PIOTR, Stary Pożóg (PL);
SCHAB SEBASTIAN, Goraj (PL); BOROWIK KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparaginowego)
(B1) (11) 239356
(41) 2021 05 31
(51) C08G 69/10 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
(21) 431914 (22)
2019 11 25
(72) LUKOSEK MAREK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TORCHAŁA
KAMILA, Chróścina (PL); WÓJCIK JAN, Leśnica Opolska (PL);
ZWIERZ KRYSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOTYRBA ŁUKASZ,
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Kędzierzyn-Koźle (PL); TOMIK ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BOBERSKI PRZEMYSŁAW, Jastrzębie Zdrój (PL); MATUS GRZEGORZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BĄK JOANNA, Gliwice (PL);
GRZESIK RYSZARD, Rachowice (PL); KOZIOŁ KRZYSZTOF,
Kędzierzyn-Koźle (PL); PANKALLA EWA, Głogówek (PL);
ŻAK KONRAD, Kędzierzyn-Koźle (PL); RUSEK PIOTR, Stary Pożóg (PL);
SCHAB SEBASTIAN, Goraj (PL); BOROWIK KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparaginowego)
(B1) (11) 239392
(41) 2020 06 15
(51) C08G 69/28 (2006.01)
C08G 69/26 (2006.01)
C08G 69/04 (2006.01)
(21) 428108 (22)
2018 12 10
(72) WESOŁOWSKI JACEK, Łódź (PL); MŁODZIKOWSKI ZDZISŁAW,
Łódź (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT BIOPOLIMERÓW
I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania poliamidu PA69 o regulowanym ciężarze
cząsteczkowym
(B1) (11) 239388
(41) 2020 02 24
(51) C08L 67/06 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C08K 5/49 (2006.01)
C08K 5/3445 (2006.01)
(21) 426677 (22)
2018 08 14
(72) CELIŃSKI MACIEJ ADRIAN, Skarżysko-Kamienna (PL);
SAŁASIŃSKA KAMILA MARIA, Piaseczno (PL);
MACIEJEWSKI TADEUSZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych
o zmniejszonej palności i emisji dymu
(B1) (11) 239407
(41) 2021 03 22
(51) C09D 11/02 (2014.01)
(21) 431231 (22)
2019 09 20
(72) SKIBIŃSKI ROBERT, Toruń (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAPOLEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Sposób nanoszenia zadruku z użyciem farby offsetowej UV LED
o walorach zakodowanych różnorodnych zapachach uwalnianych
podczas użytkowania produktów poligraficznych
(B1) (11) 239390
(41) 2020 04 20
(51) C10G 27/12 (2006.01)
C10G 17/06 (2006.01)
C10G 21/20 (2006.01)
(21) 427362 (22)
2018 10 10
(72)	NOWICKI JANUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); WÓJCIK JAN,
Zalesie Śląskie (PL); WOSZCZYŃSKI PIOTR, Opole (PL);
ZWIERZ KRYSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób oksydacyjnego usuwania tiofenu z frakcji węglowodorowej
(B1) (11) 239366
(41) 2019 12 02
(51) C10M 169/04 (2006.01)
C10M 105/36 (2006.01)
(21) 425638 (22)
2018 05 18

(72) PAWELAK MARIAN, Pszczyna (PL)
(73) PAWELAK MARIAN, Pszczyna (PL)
(54) Biodegradowalny smar półpłynny
(B1) (11) 239436
(41) 2020 07 27
(51) C10M 169/06 (2006.01)
(21) 428570 (22)
2019 01 13
(72) KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL);
WRUSZAK JACEK, Mokry Dwór (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE
EKOMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL); DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja dodatków uszlachetniających dla olejów,smarów,emulsji i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 239354
(41) 2021 05 04
(51) C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/32 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
(21) 431667 (22)
2019 10 30
(72) SOKOŁOWSKA PATRYCJA, Frysztak (PL); ŻUKOWSKI KAMIL,
Reszel (PL); JASTRZĘBSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL);
BRZÓZKA ZBIGNIEW, Warszawa (PL); DOBRZYŃ AGNIESZKA,
Warszawa (PL); JANIKIEWICZ JUSTYNA, Skierniewice (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL);
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO
NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Mikrosystem przepływowy do tworzenia, hodowli oraz obrazowania fluorescencyjnego trójwymiarowych agregatów komórek
wysp trzustkowych
(B1) (11) 239427
(41) 2017 06 05
(51) C12N 1/14 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C12P 39/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/66 (2006.01)
C12R 1/745 (2006.01)
C12R 1/79 (2006.01)
(21) 415013 (22)
2015 11 30
(72) KRUSZEWSKA JOANNA STEFANIA, Warszawa (PL);
PERLIŃSKA-LENART URSZULA, Warszawa (PL); PIŁSYK SEBASTIAN,
Warszawa (PL); GRYNBERG MARCIN, Warszawa (PL);
DACH JACEK, Jędrzejów (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Kompozycja szczepów grzybów i sposób utylizacji odpadów
ściekowych
(B1) (11) 239387
(41) 2018 08 13
(51) C12Q 1/689 (2018.01)
C12Q 1/6806 (2018.01)
(21) 420423 (22)
2017 02 08
(72) KRZYSZTOŃ-RUSSJAN JOLANTA, Warszawa (PL);
CHUDZIAK JAKUB, Warszawa (PL); BEDNAREK MAŁGORZATA,
Miłków-Kolonia (PL); ANUSZEWSKA ELŻBIETA, Grobice (PL)
(73)	NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania i/lub identyfikacji bakterii z rodzajów Mycoplasma sp., Acholeplasma sp. i/lub Ureaplasma sp. w DNA izolowanym z prób badanych, para starterów i ich zastosowanie
(B1) (11) 239428
(41) 2018 05 21
(51) C22C 1/00 (2006.01)
C22C 14/00 (2006.01)
B22D 45/00 (2006.01)
(21) 419422 (22)
2016 11 11
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(72) OLEJNIK EWA, Świńczów (PL); JESIOŁOWSKA ANNA,
Kraków (PL)
(73) INNERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja proszków do wytwarzania wkładek odlewniczych,
wkładka odlewnicza oraz sposób wytwarzania lokalnych stref kompozytowych w odlewach
(B1) (11) 239359
(41) 2020 09 21
(51) D01F 8/04 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
(21) 429273 (22)
2019 03 14
(72) VOZNIAK IURII, Łódź (PL); HOSSEINNEZHAD RAMIN, Łódź (PL);
GAŁĘSKI ANDRZEJ, Łódź (PL); MORAWIEC JERZY, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów polimerowych wzmocnionych nanowłóknami polimerowymi
(B1) (11) 239372
(41) 2018 08 27
(51) E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
F16B 13/04 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
(21) 420582 (22)
2017 02 17
(72) ČUPKA PETER, Krasno nad Kysucou (SK)
(73) ČUPKAPETER, Krasno nad Kysucou (SK)
(54) Kotwa do mocowania konstrukcji i/lub elementów konstrukcyjnych
(B1) (11) 239369
(41) 2019 11 04
(51) E04C 3/32 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
(21) 425312 (22)
2018 04 23
(72) SOLEWSKI ROBERT, Nowy Sącz (PL); KORDEK LESZEK,
Nowy Sącz (PL)
(73)	NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Żerdź rurowa
(B1) (11) 239370
(41) 2019 11 04
(51) E04C 3/32 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 425313 (22)
2018 04 23
(72)	GŁÓD KAZIMIERZ, Mogilno (PL); KORDEK LESZEK,
Nowy Sącz (PL)
(73)	NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Słup
(B1) (11) 239371
(41) 2020 06 15
(51) E05G 1/10 (2006.01)
(21) 428175 (22)
2018 12 14
(72) KULESZO ANDRZEJ, Olsztyn (PL); KULESZO PIOTR,
Stawiguda (PL); PEŚLAK TOMASZ, Lubajny (PL);
NOWAK ŁUKASZ, Ostróda (PL)
(73) KULESZO ANDRZEJ ZAKŁAD NAPRAWY I KONSERWACJI
MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH KAAS
SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn (PL); KULESZO PAWEŁ ZAKŁAD
NAPRAWY I KONSERWACJI MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ
ZABEZPIECZAJĄCYCH KAAS SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn (PL);
KULESZO PIOTR ZAKŁAD NAPRAWY I KONSERWACJI
MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH KAAS
SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do ochrony papierów wartościowych w kasetach
bankomatowych
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(B1) (11) 239431
(41) 2019 06 03
(51) E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
(21) 423684 (22)
2017 12 01
(72) DUDEK MIKOŁAJ, Kraków (PL)
(73) DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54)	Górniczy zestaw naprawczy zawierający kratownicę
(B1) (11) 239368
(41) 2017 08 16
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 37/04 (2006.01)
F02D 19/06 (2006.01)
(21) 416039 (22)
2016 02 04
(72) DOBROGOWSKI PIOTR, Dobrzyniewo (PL); TROCKI MARCIN,
Białystok (PL); SADOWSKI ANDRZEJ, Wasilków (PL);
CYBULKO TOMASZ, Białystok (PL)
(73)	AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) System do przystosowania silnika wewnętrznego spalania paliwa ciekłego do zasilania paliwem gazowym w fazie gazowej i paliwem gazowym w fazie ciekłej, układ silnika zawierający ten system
oraz sposób jego przystosowania do zasilania paliwem gazowym
w fazie gazowej i paliwem gazowym w fazie ciekłej
(B1) (11) 239434
(41) 2020 02 24
(51) F03B 3/04 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
(21) 426712 (22)
2018 08 19
(72) SOBCZAK ARTUR, Starowa Góra (PL)
(73) SOBCZAK ARTUR, Starowa Góra (PL)
(54) Turbina łopatkowo-ciśnieniowa z wirującymi kołami
(B1) (11) 239403
(41) 2020 10 19
(51) F03B 13/06 (2006.01)
(21) 430563 (22)
2019 07 11
(72) SZOT MARIUSZ, Piekary Śląskie (PL); SZOT ŁUKASZ,
Bytom (PL); CZUJKO TOMASZ, Warszawa (PL); SZADE PIOTR,
Katowice (PL); KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Szczytowa elektrownia grawitacyjna
(B1) (11) 239435
(41) 2020 06 15
(51) F15B 3/00 (2006.01)
F15B 21/02 (2006.01)
F15B 11/02 (2006.01)
F15B 11/048 (2006.01)
E21D 23/18 (2006.01)
(21) 428107 (22)
2018 12 10
(72)	NIESYTO HUBERT, Gliwice (PL); POPOWICZ ANDRZEJ,
Gliwice (PL); FLEGER ARTUR, Modzurów (PL); MAŻUCHIN JACEK,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Układ sterowania cyklicznym zasilaniem siłowników hydraulicznych
(B1) (11) 239394
(41) 2020 09 07
(51) F16D 65/00 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
(21) 429060 (22)
2019 02 26
(72) MOSZUMAŃSKI RYSZARD, Kraków (PL);
MOSZUMAŃSKI JAKUB, Kraków (PL)
(73)	GRUPA STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyprasek anizotropowych z ciepłowodami wprasowanymi wzdłużnie i urządzenie do wytwarzania wyprasek
anizotropowych z ciepłowodami wprasowanymi wzdłużnie
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(B1) (11) 239375
(41) 2020 09 21
(51) F16J 12/00 (2006.01)
F17C 1/02 (2006.01)
(21) 429312 (22)
2019 03 18
(72)	HABRYŃ ANDRZEJ STANISŁAW, Wolbrom (PL)
(73)	HABRYŃ ANDRZEJ STANISŁAW, Wolbrom (PL)
(54) Zbiornik sprężonego gazu i jego kompozytowe elementy
(B1) (11) 239416
(41) 2021 05 31
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/10 (2006.01)
(21) 431861 (22)
2019 11 20
(72) KADULA MARCIN, Jaworzno (PL); KADULA WIESŁAW,
Jaworzno (PL); KORCZYK SEBASTIAN, Jaworzno (PL);
KORCZYK STANISŁAW, Jaworzno (PL)
(73) KADULA MARCIN, Jaworzno (PL); KADULA WIESŁAW,
Jaworzno (PL); KORCZYK SEBASTIAN, Jaworzno (PL);
KORCZYK STANISŁAW, Jaworzno (PL)
(54) Układ aerozolowego zaworu dozującego oraz pojemnik zawierający układ aerozolowego zaworu dozującego
(B1) (11) 239365
(41) 2021 05 04
(51) F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
(21) 431607 (22)
2019 10 25
(72)	GÓRCZYŃSKI HENRYK, Międzyrzecz (PL);
GÓRCZYŃSKI DARIUSZ, Międzyrzecz (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ
POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz (PL)
(54) Rura preizolowana
(B1) (11) 239442
(41) 2020 02 10
(51) F24D 19/10 (2006.01)
(21) 429900 (22)
2019 05 10
(72)	GĄSIOROWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL); RADZIWON
JAKUB, Domaszczyn (PL); RADZIWON MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) ISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raków (PL)
(54) Moduł grzewczy
(B1) (11) 239409
(41) 2021 04 06
(51) F24F 13/00 (2006.01)
B23K 28/00 (2006.01)
(21) 431320 (22)
2019 09 30
(72) SPALONY WOJCIECH, Wiedeń (AT)
(73)	AFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las (PL)
(54) Sposób wykonywania i łączenia elementów składowych korpusu przepustnicy lub korpusu klapy
(B1) (11) 239404
(41) 2021 03 22
(51) F24H 1/10 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
H05B 3/60 (2006.01)
(21) 431149 (22)
2019 09 13
(72) WALCZAK ANDRZEJ PIOTR, Kalisz (PL)
(73) WALCZAK ANDRZEJ PIOTR, Kalisz (PL)
(54)	Grzewcze urządzenie przepływowe
(B1) (11) 239415
(41) 2021 05 04
(51) F41A 19/12 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
(21) 431624 (22)
2019 10 28
(72) BADUROWICZ PRZEMYSŁAW, Zielonka (PL); STĘPNIAK
WIESŁAW, Zielonka (PL); WASIAK WIESŁAW, Łódź (PL);

DYMCZAK PAWEŁ, Łódź (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW,
Kobyłka (PL); KUPAJ SZYMON, Piaseczno (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Mechanizm spustowy pistoletu
(B1) (11) 239414
(41) 2021 05 04
(51) F41A 19/44 (2006.01)
F41A 19/47 (2006.01)
F41A 19/50 (2006.01)
F41A 19/52 (2006.01)
F41A 17/74 (2006.01)
(21) 431623 (22)
2019 10 28
(72) BADUROWICZ PRZEMYSŁAW, Zielonka (PL);
STĘPNIAK WIESŁAW, Zielonka (PL); WASIAK WIESŁAW, Łódź (PL);
DYMCZAK PAWEŁ, Łódź (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW,
Kobyłka (PL); KUPAJ SZYMON, Piaseczno (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Zespół zwalniacza kurka pistoletu
(B1) (11) 239367
(41) 2020 03 09
(51) F41A 35/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
(21) 426888 (22)
2018 09 03
(72) ŚWIĄTEK TADEUSZ, Tarnów (PL); HENCZEL ADAM, Tarnów (PL);
PANEK ZBIGNIEW, Tarnów (PL); BORUCH MACIEJ, Tarnów (PL)
(73) ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnów (PL)
(54) Mechanizm zabezpieczający przed odwrotnym albo podwójnym załadowaniem moździerza
(B1) (11) 239380
(41) 2020 05 18
(51) F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/41 (2006.01)
F41G 11/00 (2006.01)
(21) 427799 (22)
2018 11 16
(72)	ŁUSZCZEK MAREK, Smardzewice (PL)
(73)	ŁUSZCZEK JOLANTA Z.P.H. WYRÓB AKCESORIÓW
MYŚLIWSKICH, Smardzewice (PL)
(54) Szyna montażowa do broni palnej
(B1) (11) 239413
(41) 2021 05 04
(51) F41J 1/01 (2006.01)
F41J 9/00 (2006.01)
(21) 431592 (22)
2019 10 25
(72)	GORYCA WOJCIECH, Zielonka (PL); PAWLAK SŁAWOMIR,
Mińsk Mazowiecki (PL); SIDELNIK PRZEMYSŁAW, Wołomin (PL);
SYLWESTRZAK MARCIN, Czeczotki (PL); TYMIŃSKI DARIUSZ,
Czeczotki (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL); OPTIMUM-TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA,
Koprki (PL)
(54) Figura bojowa
(B1) (11) 239412
(41) 2021 04 06
(51) F42B 8/20 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
(21) 431319 (22)
2019 09 30
(72) MERDA TOMASZ, Kobyłka (PL); KUŚNIERZ TADEUSZ,
Zielonka (PL); KACPRZAK ANDRZEJ, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Stabilizator pocisku moździerzowego
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(B1) (11) 239439
(41) 2020 10 05
(51) F42B 35/00 (2006.01)
F42B 35/02 (2006.01)
(21) 429504 (22)
2019 04 03
(72) LIBURA TOMASZ, Warszawa (PL); RUSINEK ALEXIS, Verny (FR);
KOWALEWSKI ZBIGNIEW LUDWIK, Zielonka (PL);
BOUSLIKHANE SALIM, Agadir (MA)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko do badań perforacji płyt z materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza płyt cienkich
(B1) (11) 239382
(41) 2020 01 02
(51) G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
E04D 13/00 (2006.01)
(21) 426037 (22)
2018 06 22
(72) PIÓRO ZBIGNIEW, Julianów (PL); OSINIAK MARCIN,
Warszawa (PL); ANTOSZKIEWICZ EDWARD, Julianów (PL);
WIERZBICKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) WISENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru przemieszczenia pionowego elementów konstrukcji budowlanych
(B1) (11) 239384
(41) 2021 06 14
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
(21) 435461 (22)
2020 09 28
(72) PAULI WOJCIECH, Kielce (PL); RADEK NORBERT,
Mąchocice Kapitulne (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL);
CZAJKOWSKI JAROSŁAW F. H. BARWA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie i sposób badania zmęczeniowego powłok lakierniczych, zwłaszcza dla osi kolejowych
(B1) (11) 239422
(41) 2021 08 09
(51) G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01M 15/14 (2006.01)
G01N 17/00 (2006.01)
G01N 17/04 (2006.01)
G01M 13/00 (2019.01)
(21) 432801 (22)
2020 02 03
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL);
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL);
TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL); MARKOWSKA OLIMPIA,
Rudna Mała (PL); KUPIEC BOGDAN, Rudnik nad Sanem (PL);
JACEK-BUREK MAGDALENA, Jasionka (PL); RADOŃ MAGDALENA,
Przemyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do zadawania obciążeń cieplnych na materiały
i powłoki ochronne na wymienniki ciepła kotłów energetycznych
oraz sposób zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki
ochronne na wymienniki ciepła kotłów energetycznych
(B1) (11) 239423
(41) 2021 08 09
(51) G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01M 15/14 (2006.01)
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G01N 17/00 (2006.01)
G01N 17/04 (2006.01)
G01M 13/00 (2019.01)
(21) 432802 (22)
2020 02 03
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL);
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL);
TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL); MARKOWSKA OLIMPIA,
Rudna Mała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki ochronne na gorące elementy silników lotniczych oraz sposób
zadawania obciążeń cieplnych na materiały i powłoki ochronne na gorące elementy silników lotniczych z wykorzystaniem tego urządzenia
(B1) (11) 239378
(41) 2019 08 12
(51) G01N 27/403 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
(21) 424524 (22)
2018 02 07
(72) KUPCZUNAS ARTUR, Kalisz (PL); NIDZWORSKI DAWID,
Gdańsk (PL); URBAŃSKI KRZYSZTOF, Bielawa (PL); MNICH JAKUB,
Wrocław (PL); PALA KATARZYNA, Wrocław (PL);
GONDEK TOMASZ, Kątna (PL); CZACZYK ELŻBIETA,
Pruszcz Gdański (PL); DZIĄBOWSKA KAROLINA, Elbląg (PL)
(73) SENSDX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Czujnik do pomiarów impedancyjnych próbki czynnika biologicznego lub chemicznego oraz sposób wykrywania czynnika biologicznego lub chemicznego w próbce za pomocą takiego czujnika
(B1) (11) 239437
(41) 2020 09 21
(51) G08B 17/107 (2006.01)
G08B 17/00 (2006.01)
G08B 17/06 (2006.01)
(21) 429230 (22)
2019 03 11
(72) PAŚ JACEK, Wyględy (PL); KLIMCZAK TOMASZ, Wołomin (PL);
ROSIŃSKI ADAM, Michałów-Reginów (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa (PL); SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ,
Warszawa (PL)
(54)	Automatyczne urządzenie do instalacji czujek w układach koincydencyjnych systemów sygnalizacji pożarowej
(B1) (11) 239352
(41) 2020 05 18
(51) G10L 21/0232 (2013.01)
(21) 427712 (22)
2018 11 09
(72)	GAŁKA JAKUB, Kraków (PL); MĄSIOR MARIUSZ, Kraków (PL);
MINCH BARTOSZ, Kraków (PL); KRZYWDA JAKUB, Bochnia (PL);
KRUPA MAREK, Łańcut (PL); KACZOR DANIEL, Przemyśl (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do poprawy jakości dźwięku w środkach transportu osobowego
(B1) (11) 239401
(41) 2021 06 28
(51) H01H 43/00 (2006.01)
(21) 436029 (22)
2020 11 20
(72)	GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); GORYCA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54)	Elektroniczny układ automatu schodowego
(B1) (11) 239386
(41) 2018 03 12
(51) H01L 51/50 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
(21) 418617 (22)
2016 09 09
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(72) WIOSNA-SAŁYGA GABRIELA, Łódź (PL); ŁUSZCZYŃSKA BEATA,
Łódź (PL); GŁOWACKI IRENEUSZ, Łódź (PL); ULAŃSKI JACEK,
Bukowiec (PL); KOWNACKI IRENEUSZ, Poznań (PL);
ORWAT BARTOSZ, Wolsztyn (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Organiczne diody elektroluminescencyjne z nowymi warstwami emisyjnymi
(B1) (11) 239418
(41) 2021 06 28
(51) H01R 43/24 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
H01R 13/52 (2006.01)
(21) 432381 (22)
2019 12 23
(72) JUROSZEK PIOTR, Istebna (PL)
(73)	ELEKTROMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasienica (PL);
MS-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudzica (PL)
(54) Sposób wytwarzania wtyczki samochodowej i wtyczka samochodowa
(B1) (11) 239385
(41) 2021 09 27
(51) H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
(21) 437554 (22)
2021 04 12
(72) KAPŁON ANDRZEJ, Kielce (PL); ROLEK JAROSŁAW, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim
(B1) (11) 239425
(41) 2021 05 04
(51) H02K 3/38 (2006.01)
H02K 9/22 (2006.01)
(21) 435247 (22)
2020 09 07
(72) DUKALSKI PIOTR, Katowice (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ,
Sosnowiec (PL); KROK ROMAN, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Układ chłodzenia czół uzwojenia maszyny elektrycznej
(B1) (11) 239426
(41) 2021 05 04
(51) H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60B 21/00 (2006.01)
(21) 435248 (22)
2020 09 07
(72) DUKALSKI PIOTR, Katowice (PL); BĘDKOWSKI BARTŁOMIEJ,
Sosnowiec (PL); KROK ROMAN, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Konstrukcja wirnika silnika do zabudowy w piaście koła pojazdu
(B1) (11) 239374
(41) 2020 08 24
(51) H02K 16/04 (2006.01)
H02K 13/00 (2006.01)
H02K 7/08 (2006.01)
H02K 1/12 (2006.01)
H02K 19/10 (2006.01)
H02K 7/106 (2006.01)
H02K 3/52 (2006.01)
(21) 432517 (22)
2018 04 18
(30) 102017206982.1 2017 04 26
DE
(86) 2018 04 18
PCT/EP18/59807
(87) 2018 11 01
WO18/197272
(72) JEDRZEJEWSKI DARIUS, Muenchen (DE)
(73) JEDRZEJEWSKI DARIUS, Muenchen (DE)
(54) Silnik elektryczny

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01D 78/08 (2006.01)
A01D 87/08 (2006.01)
A01D 78/00 (2006.01)
A01G 18/64 (2018.01)
A01G 18/62 (2018.01)
A01G 18/64 (2018.01)
A01G 18/62 (2018.01)
A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/08 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/04 (2013.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 31/795 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 31/765 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
A63B 23/03 (2006.01)
A63B 69/36 (2006.01)
A63B 71/04 (2006.01)
A63F 9/04 (2006.01)
B01D 53/047 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 27/24 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B22D 45/00 (2006.01)
B22F 8/00 (2006.01)

239447
239447*
239447*
239395
239395*
239396
239396*
239377
239377*
239353
239353*
239349
239349*
239349*
239438
239438*
239438*
239440
239440*
239408
239408*
239408*
239410
239410*
239410*
239443
239443*
239443*
239411
239411*
239350
239350*
239350*
239350*
239351
239448
239391
239450*
239358*
239391*
239448*
239389
239389*
239406
239373
239376*
239450*
239433*
239357
239357*
239347*
239383
239441
239361*
239361
239419
239428*
239376*

B23K 1/012 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B23K 31/12 (2006.01)
B23K 26/60 (2014.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23K 28/00 (2006.01)
B28C 5/42 (2006.01)
B28D 5/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/42 (2006.01)
B29C 59/02 (2006.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B33Y 40/10 (2020.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B41F 19/00 (2006.01)
B41F 15/08 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B60B 35/00 (2006.01)
B60B 21/00 (2006.01)
B60G 17/016 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60L 5/02 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)
B60N 2/005 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60R 21/02 (2006.01)
B60W 40/114 (2012.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B61H 5/00 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62B 3/02 (2006.01)
B62K 5/023 (2013.01)
B62M 1/14 (2006.01)
B65D 5/64 (2006.01)
B65D 51/00 (2006.01)
B65D 90/14 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B65H 18/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)

239381
239421
239399
239399*
239420
239409*
239433
239376
239361*
239363
239363*
239397
239348
239398
239400
239418*
239348*
239364
239364*
239405
239397*
239429*
239426*
239393*
239426*
239417
239417*
239430
239430*
239430*
239430*
239402
239430*
239393
239432
239432*
239430*
239430*
239429
239349*
239411*
239379
239362
239424
239360
239363*
239357*
239427*
239341
239341*
239341*
239342
239342*
239342*
239343
239343*
239344
239344*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C07C 51/31 (2006.01)
C07C 51/245 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 401/02 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07G 5/00 (2006.01)
C08B 11/08 (2006.01)
C08G 63/199 (2006.01)
C08G 67/04 (2006.01)
C08G 65/34 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C08G 64/30 (2006.01)
C08G 69/10 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01)
C08G 69/10 (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01)
C08G 69/28 (2006.01)
C08G 69/26 (2006.01)
C08G 69/04 (2006.01)
C08K 5/49 (2006.01)
C08K 5/3445 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C10B 47/44 (2006.01)
C10G 27/12 (2006.01)
C10G 17/06 (2006.01)
C10G 21/20 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C10M 105/36 (2006.01)
C10M 169/06 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/32 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12P 39/00 (2006.01)
C12Q 1/28 (2006.01)
C12Q 1/689 (2018.01)
C12Q 1/6806 (2018.01)
C12Q 1/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/66 (2006.01)
C12R 1/745 (2006.01)
C12R 1/79 (2006.01)
C21D 8/06 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 1/00 (2006.01)
C22C 14/00 (2006.01)

239345
239345*
239345*
239346
239346*
239346*
239355*
239356*
239347
239347*
239445
239445*
239445*
239444
239444*
239446
239446*
239446*
239386*
239450
239449*
239358
239358*
239358*
239449
239449*
239355
239355*
239356
239356*
239392
239392*
239392*
239388*
239388*
239388
239359*
239359*
239407
239388*
239386*
239361*
239390
239390*
239390*
239373*
239366
239366*
239436
239354
239354*
239354*
239427
239427*
239446*
239387
239387*
239378*
239427*
239427*
239427*
239427*
239427*
239419*
239419*
239428
239428*

D01F 8/04 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04D 13/00 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05G 1/10 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 23/18 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F02D 19/06 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 37/04 (2006.01)
F03B 3/04 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
F03B 13/06 (2006.01)
F15B 3/00 (2006.01)
F15B 21/02 (2006.01)
F15B 11/02 (2006.01)
F15B 11/048 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
F16B 13/04 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
F16D 125/02 (2012.01)
F16D 65/14 (2006.01)
F16D 65/00 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
F16J 12/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/10 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F17C 1/02 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F41A 19/12 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
F41A 19/44 (2006.01)
F41A 19/47 (2006.01)
F41A 19/50 (2006.01)
F41A 19/52 (2006.01)
F41A 17/74 (2006.01)
F41A 35/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/41 (2006.01)
F41G 11/00 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
F41J 9/00 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
F42B 30/10 (2006.01)
F42B 35/00 (2006.01)
F42B 35/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01M 15/14 (2006.01)
G01M 13/00 (2019.01)

239359
239370*
239372
239372*
239369*
239369
239370
239382*
239370*
239371
239431
239431*
239435*
239360*
239368*
239368
239368*
239434
239434*
239403
239435
239435*
239435*
239435*
239372*
239372*
239372*
239432*
239432*
239432*
239394
239394*
239394*
239375
239416
239416*
239365
239365*
239365*
239375*
239442
239409
239404
239404*
239415
239415*
239414
239414*
239414*
239414*
239414*
239367
239367*
239380
239380*
239380*
239413
239413*
239367*
239412
239412*
239439
239439*
239382
239382*
239422*
239422*

G01M 15/14 (2006.01)
G01M 13/00 (2019.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01N 17/00 (2006.01)
G01N 17/04 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
G01N 17/00 (2006.01)
G01N 17/04 (2006.01)
G01N 27/403 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
G03H 1/04 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 9/20 (2006.01)

239423*
239423*
239446*
239446*
239384
239384*
239384*
239384*
239422
239422*
239422*
239422*
239422*
239422*
239423
239423*
239423*
239423*
239423*
239423*
239378
239378*
239397*
239443*
239443*

G08B 17/107 (2006.01)
G08B 17/00 (2006.01)
G08B 17/06 (2006.01)
G10L 21/0232 (2013.01)
H01H 43/00 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
H01R 43/24 (2006.01)
H01R 13/52 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/46 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H02K 3/38 (2006.01)
H02K 9/22 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
H02K 16/04 (2006.01)
H02K 13/00 (2006.01)
H02K 7/08 (2006.01)
H02K 1/12 (2006.01)
H02K 19/10 (2006.01)
H02K 7/106 (2006.01)
H02K 3/52 (2006.01)
H05B 3/60 (2006.01)
H05F 3/00 (2006.01)

239437
239437*
239437*
239352
239401
239386
239418
239418*
239385
239385*
239385*
239425
239425*
239426
239426*
239374
239374*
239374*
239374*
239374*
239374*
239374*
239404*
239363*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

239341
239342
239343
239344
239345
239346
239347
239348
239349
239350
239351
239352
239353
239354
239355
239356
239357
239358
239359
239360
239361
239362
239363
239364
239365
239366
239367
239368
239369
239370

C04B 24/12 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C07C 51/31 (2006.01)
B29C 64/118 (2017.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
G10L 21/0232 (2013.01)
A61C 8/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C08G 69/10 (2006.01)
C08G 69/10 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
C08G 63/199 (2006.01)
D01F 8/04 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B65D 51/00 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
F41A 35/00 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)

239371
239372
239373
239374
239375
239376
239377
239378
239379
239380
239381
239382
239383
239384
239385
239386
239387
239388
239389
239390
239391
239392
239393
239394
239395
239396
239397
239398
239399
239400

E05G 1/10 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
B01D 53/047 (2006.01)
H02K 16/04 (2006.01)
F16J 12/00 (2006.01)
B28D 5/00 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
G01N 27/403 (2006.01)
B65D 5/64 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
B23K 1/012 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
C12Q 1/689 (2018.01)
C08L 67/06 (2006.01)
A63B 69/36 (2006.01)
C10G 27/12 (2006.01)
A61K 31/795 (2006.01)
C08G 69/28 (2006.01)
B60W 40/114 (2012.01)
F16D 65/00 (2006.01)
A01G 18/64 (2018.01)
A01G 18/64 (2018.01)
B29C 59/02 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B23K 31/12 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
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239401
239402
239403
239404
239405
239406
239407
239408
239409
239410
239411
239412
239413
239414
239415
239416
239417
239418
239419
239420
239421
239422
239423
239424
239425

H01H 43/00 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
F03B 13/06 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
B41F 15/08 (2006.01)
A63F 9/04 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
F41A 19/44 (2006.01)
F41A 19/12 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
B60L 5/02 (2006.01)
H01R 43/24 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
B65D 90/14 (2006.01)
H02K 3/38 (2006.01)

1

2

239426
239427
239428
239429
239430
239431
239432
239433
239434
239435
239436
239437
239438
239439
239440
239441
239442
239443
239444
239445
239446
239447
239448
239449
239450

H02K 7/14 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C22C 1/00 (2006.01)
B62B 3/02 (2006.01)
B60N 2/00 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B28C 5/42 (2006.01)
F03B 3/04 (2006.01)
F15B 3/00 (2006.01)
C10M 169/06 (2006.01)
G08B 17/107 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F42B 35/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
A01D 78/08 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C07G 5/00 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 395184
(A1) (21) 399462
(A1) (21) 406895
(A1) (21) 406904
(A1) (21) 407138
(A1) (21) 408490
(A1) (21) 409356
(A1) (21) 409769
(A1) (21) 411377
(A1) (21) 411659
(A1) (21) 411746
(A1) (21) 412820
(A1) (21) 412862
(A1) (21) 412958
(A1) (21) 413272
(A1) (21) 413273
(A1) (21) 413561
(A1) (21) 413562
(A1) (21) 413563
(A1) (21) 413564
(A1) (21) 413570
(A1) (21) 413895
(A1) (21) 413923
(A1) (21) 415517
(A1) (21) 415518
(A1) (21) 416051
(A1) (21) 416306
(A1) (21) 416768
u)

26/2012
25/2013
16/2015
16/2015
17/2015
26/2015
06/2016
09/2016
18/2016
20/2016
20/2016
01/2017
01/2017
03/2017
03/2017
03/2017
05/2017
05/2017
05/2017
05/2017
05/2017
06/2017
06/2017
14/2017
14/2017
16/2017
19/2017
21/2017

(A1) (21) 418452
(A1) (21) 419179
(A1) (21) 419990
(A1) (21) 420430
(A1) (21) 420521
(A1) (21) 420645
(A1) (21) 420691
(A1) (21) 420763
(A1) (21) 421117
(A1) (21) 421133
(A1) (21) 421201
u)
(A1) (21) 421606
(A1) (21) 421704
(A1) (21) 421790
(A1) (21) 422207
(A1) (21) 422497
u)
(A1) (21) 422618
(A1) (21) 422763
(A1) (21) 422915
(A1) (21) 423235
(A1) (21) 423419
(A1) (21) 423484
(A1) (21) 423852
(A1) (21) 424619
(A1) (21) 424629
(A1) (21) 424744
(A1) (21) 424747
(A1) (21) 424823

05/2018
09/2018
14/2018
17/2018
17/2018
18/2018
19/2018
19/2018
21/2018
21/2018
21/2018
24/2018
25/2018
26/2018
10/2018
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
10/2019
11/2019
11/2019
13/2019
18/2019
18/2019
19/2019
19/2019
20/2019

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

(A1) (21) 424917
(A1) (21) 424918
(A1) (21) 424999
(A1) (21) 425319
(A1) (21) 425465
(A1) (21) 425575
(A1) (21) 425714
(A1) (21) 426122
(A1) (21) 426167
(A1) (21) 426262
(A1) (21) 426364
(A1) (21) 426401
(A1) (21) 426526
(A1) (21) 426932
u)
(A1) (21) 427058
(A1) (21) 427164
(A1) (21) 427179
(A1) (21) 427232
(A1) (21) 427361
(A1) (21) 427607
(A1) (21) 427902
(A1) (21) 428045

20/2019
20/2019
20/2019
23/2019
24/2019
02/2019
25/2019
01/2020
02/2020
02/2020
03/2020
03/2020
04/2020
06/2020
07/2020
08/2020
08/2020
16/2019
09/2020
10/2020
12/2020
13/2020

(A1) (21) 428048
(A1) (21) 428086
(A1) (21) 428121
(A1) (21) 428171
(A1) (21) 428173
(A1) (21) 428187
(A1) (21) 428545
(A1) (21) 428693
(A1) (21) 429195
(A1) (21) 429572
u)
(A1) (21) 429634
(A1) (21) 429644
(A1) (21) 429673
u)
(A1) (21) 429838
(A1) (21) 430245
(A1) (21) 430332
(A1) (21) 430806
(A1) (21) 430837
(A1) (21) 432080
u)
(A1) (21) 433588
(A1) (21) 435333

13/2020
13/2020
13/2020
13/2020
13/2020
13/2020
15/2020
17/2020
20/2020
24/2019
22/2020
22/2020
22/2020
24/2020
07/2020
27/2020
03/2021
04/2021
21/2020
23/2020
08/2021

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) 388077(62) 375342
15/2009
(A1) (21) 398062
17/2013
(A1) (21) 399329
13/2013
(A1) (21) 408860
02/2016
(A1) (21) 413381
04/2017
(A1) (21) 415671
14/2017
(A1) (21) 417695
01/2018

(A1) (21) 418895
(A1) (21) 419173
(A1) (21) 420188
(A1) (21) 422866
(A1) (21) 425635
(A1) (21) 426891
(A1) (21) 428330

08/2018
09/2018
15/2018
07/2019
25/2019
08/2019
14/2020

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
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) 404247
(A1) (21) 413336
(A1) (21) 413467
(A1) (21) 414143
(A1) (21) 414637
(A1) (21) 415150
(A1) (21) 415734
(A1) (21) 416998
(A1) (21) 418608
(A1) (21) 419098
(A1) (21) 420507
(A1) (21) 421221
(A1) (21) 421590
(A1) (21) 423015

25/2014
04/2017
04/2017
11/2016
10/2017
13/2017
15/2017
23/2017
06/2018
09/2018
18/2018
21/2018
24/2018
08/2019

(A1) (21) 423034
(A1) (21) 423542
(A1) (21) 423625
(A1) (21) 423920
(A1) (21) 423970
(A1) (21) 424237
(A1) (21) 424520
(A1) (21) 425223
(A1) (21) 425798
(A1) (21) 426606
(A1) (21) 427046
(A1) (21) 428164
(A1) (21) 428424

08/2019
12/2019
12/2019
13/2019
14/2019
15/2019
17/2019
22/2019
25/2019
07/2019
07/2020
13/2020
14/2020

Nr 35/2021
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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
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pod pozycją 2676515 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alicji Klimczyk zamieszkałej w Tarnowskich Górach wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 07 maja 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 5503/21/068) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2679316 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Dorocie Sztajner zamieszkałej w Tarnowie wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 208110 A. Wykreślono: Merck Sharp & Dohme Corp.,
Rahway, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Organon LLC,
Jersey City, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 220759 D. „W dniu 08 czerwca 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 8079/21/429) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2682228 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ewie Mrula zamieszkałej w Zielonej Górze wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 01 czerwca 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 6067/21/164) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2681837 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Tadeuszowi Kasińskiemu zamieszkałemu w Szczyrku wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 08 czerwca 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 8081/21/542) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2682234 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Adamowi Szyszka zamieszkałemu w Kicinie wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 01 czerwca 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 6035/21/399) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2681838 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Szymonowi Mrula zamieszkałemu w Zielonej Górze wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 11 maja 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 5893/21/260) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2679708 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Surmiak zamieszkałemu w Krakowie wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 03 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 2747/21/945) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673620 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Adamowi Serafinowi zamieszkałemu w Warszawie wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 12 czerwca 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 7282/21/074) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2682722 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Joannie Grzybowskiej zamieszkałej w Jadów wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 06 kwietnia 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 4528/21/644) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2676519 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Dawidowi Mścisz zamieszkałemu w Jeżowe wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 12 czerwca 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 7277/21/758) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2682806 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Pawłowi Wojnowskiemu zamieszkałemu w Lublinie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 06 kwietnia 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 4526/21/842) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2676517 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Wiesławie Rucińskiej zamieszkałej w Toruniu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 14 maja 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 5897/21/864) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2680160 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krystynie Panek zamieszkałej w Łodzi wobec System 3E
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 06 kwietnia 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 4531/21/158) wpisano do Rejestru Zastawów

(11) 220759 D. „W dniu 14 maja 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 5900/21/269) wpisano do Rejestru Zastawów pod

(11) 205542 A. Wykreślono: RENK Aktiengesellschaft, Augsburg, Niemcy Wpisano: RENK GmbH, Augsburg, Niemcy
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pozycją 2680161 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Elżbiecie Grobelnej zamieszkałej w Głogowie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 14 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 9527/21/598) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2686096 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

Ns-Rej.Za 4057/21/701) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2675502 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Doniec zamieszkałemu w Piotrkowie Trybunalskim wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 4064/21/819) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2675522 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Wójcikowi zamieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 15 kwietnia 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 2713/21/378) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2677308 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krzysztofowi Prokopowi zamieszkałemu w Tarnowie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 25 maja 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 6473/21/285) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2681087 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krystynie Tracewskiej zamieszkałej w Zielonej Górze wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 15 czerwca 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 8074/21/424) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2683067 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krystynie Panek zamieszkałej w Łodzi wobec System 3E
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 27 maja 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 6071/21/079) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2681356 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Stanisławowi Franciszkowi Pulik zamieszkałemu w Szaniawy-Matysy wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 15 czerwca 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 8067/21/306) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2683100 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Tadeuszowi Kowalkowskiemu zamieszkałemu w Baboszewie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 27 maja 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 6029/21/682) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2681379 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Lucynie Górskiej zamieszkałej w Zielonej Górze wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 15 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 9767/21/084) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2686136 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Filipowi Czekała zamieszkałemu w Zielonej Górze wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 27 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 10791/21/009) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2687247 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jerzemu Opara zamieszkałemu w Piekarach Śląskich wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 19 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 1744/21/671) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2672242 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Sylwii Bulenda zamieszkałej w Szczyrku wobec System 3E
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 28 kwietnia 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 5497/21/460) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678484 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Wiesławowi Jarmulskiemu zamieszkałemu w Chełmie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 21 maja 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 6037/21/201) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2680847 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Tomaszowi Kwaśnikowi zamieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 28 kwietnia 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 5499/21/262) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678487 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Joannie Grzybowskiej zamieszkałej w Jadów wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

(11) 220759 D. „W dniu 24 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.

(11) 220759 D. „W dniu 29 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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WA.XI.Ns-Rej.Za 4063/21/418) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2676015 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hannie Grzegorskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 29 kwietnia 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 5507/21/672) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678807 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Monice Łukasik zamieszkałej w Brzezinach wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 29 kwietnia 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 5511/21/587) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678813 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ewie Ptaszyńskiej zamieszkałej w Łodzi wobec System 3E
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 29 kwietnia 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 5500/21/865) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678837 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ewie Zalewskiej zamieszkałej w Ruszowicach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 29 kwietnia 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 5505/21/870) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2678838 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Ewie Wieczorek zamieszkałej w Katowicach wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 30 czerwca 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 8083/21/344) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2684797 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Renacie Olszewskiej-Bagińskiej zamieszkałej w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 237485 A. Wykreślono: ROSZ ADAM AVICON, Łomianki,
Polska 017027135 Wpisano: ROSZ MAŁGORZATA, Kiełpin, Polska
(11) 238029 A. Wykreślono: INTEGRA MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680 Wpisano: INTEGRA KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, Polska 271818680
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1711164 A. Wykreślono: Merck Sharp & Dohme Corp.,
Rahway, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Organon LLC, Jersey City, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 1863670 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Holland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Plymouth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1863670 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Plymouth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1863670 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Michigan, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1863670 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Adient
Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2054262 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2054262 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2177280 A. Wykreślono: BIOGAS SYSTEMS GMBH,
SCHWECHAT, Austria Wpisano: ECONOMIZER GMBH, Seekirchen,
Austria
(11) 2177280 A. Wykreślono: ECONOMIZER GMBH, Seekirchen, Austria Wpisano: LEINICH BETEILIGUNGEN GMBH, Graz, Austria
(11) 2212153 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 2212153 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2212153 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2280845 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 2280845 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2280845 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2296936 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2296936 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2346716 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy

(11) 2352660 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2352660 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2400581 A. Wykreślono: LionTec GmbH, Büdingen,
Niemcy Wpisano: LionTec GmbH, Freigericht, Niemcy
(11) 2400581 A. Wykreślono: LionTec GmbH, Freigericht,
Niemcy Wpisano: STARK Power GmbH, Freigericht, Niemcy
(11) 2444144 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2475544 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 2475544 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2475544 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2499018 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2499018 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2502996 A. Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., Tokyo, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co., Ltd., Tokio, Japonia
(11) 2585338 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2585338 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2612699 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2623966 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2628527 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 2630007 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2630007 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2346716 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(T3) 2640674 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 11346/21/076) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2687748 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Stanisławowi Wyszyńskiemu zamieszkałemu w Olsztynie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(11) 2352660 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy

(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 05 sierpnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.

(11) 2346716 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
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akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10831/21/184) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688336 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Sylwii Stolarczyk zamieszkałej w Kołobrzegu wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 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 11341/21/071) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2687743 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Józefowi Wawroś zamieszkałemu w Tarnowskich Górach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 05 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 10826/21/868) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688337 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Marcinowi Bagińskiemu zamieszkałemu w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 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 9530/21/112) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2686398 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Marioli Malinowskiej Cholewka zamieszkałej w Toszek
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 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 10788/21/495) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2687857 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Marii Bagińskiej zamieszkałej w Rzgów wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 19 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 12185/21/828) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2689667 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jerzemu Foremny zamieszkałemu w Zabrzu wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 19 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 12181/21/224) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2689665 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 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 9744/21/239) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2686384 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Filipowi Czekała zamieszkałemu w Zielonej Górze wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 12 lipca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
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szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 747/21/803) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2685766 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Pawłowi Furmaniak zamieszkałemu w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 14 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 9522/21/593) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2686094 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 04 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 10835/21/788) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688187 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
”AD-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Piekarach Śląskich wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 09 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 9743/21/838) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688730 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Joannie Grzybowskiej zamieszkałej w Jadów wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 19 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 12178/21/710) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2689663 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Fryderyce Surmiak zamieszkałej w Krakowie wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 15 września 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 13116/21/053) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2692795 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Claudii Coculla zamieszkałej w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(T3) 2640674 D. Wpisano: W dniu 04 października 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 14865/21/035) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2694731 zastaw rejestrowy na patencie
europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Halinie Zielińskiej zamieszkałej w Pabianicach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(11) 2646281 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2646281 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
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(11) 2714462 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy

(11) 2903855 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy

(11) 2714462 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2903855 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2725927 A. Wykreślono: Firmenich SA, Geneva, Szwajcaria Wpisano: Firmenich SA, Satigny, Szwajcaria

(11) 2956333 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy

(11) 2849591 A. Wykreślono: Alpinestars Research SRL, Coste di Maser, Włochy Wpisano: Alpinestars Research S.p.A., Maser
(Frazione: Coste), Włochy
(11) 2864154 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2864154 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2875991 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Holland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Plymouth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2875991 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Plymouth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2875991 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Michigan, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2875991 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Adient
Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2956333 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3339303 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP3339303 B9)
(T3) (11) 3448555 Postanowiono sprostować błędy na stronie zawierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku
jest: „JOËL BLOMET, Valmondois, FR, MARIE-CLAUDE MEYER, Paris,
FR” powinno być „JOËL BLOMET, Valmondois, FR, MARIE-CLAUDE
MEYER, Paris, FR, AURÉLIEN DUVAL, Rueil Malmaison, FR” (publikacja EBP 11/2021)
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 125276
01/2018
(U1) (21) 128141
23/2019
(U1) (21) 125869
25/2017
(U1) (21) 128218
23/2020
(U1) (21) 127075
19/2019
(U1) (21) 128408
01/2021
(U1) (21) 127378
25/2019
(U1) (21) 128454
12/2020
(U1) (21) 127766
10/2020
(U1) (21) 128455
12/2020
(U1) (21) 127840
12/2020
(U1) (21) 128493
23/2020
(U1) (21) 128084
19/2020
(U1) (21) 128529
05/2021

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 122831

18/2015

(U1) (21) 127448

02/2020

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na wzór użytkowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(Y1) (11) 071420 05/2020
2021 08 09
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 08.01.2020 r. o udzieleniu
prawa ochronnego

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
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Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 071874 D. „W dniu 06 lipca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą
w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LU.VII.Ns-Rej.Za 4150/21/995) wpisano do Rejestru Zastawów pod

pozycją 2685225 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na wzór
użytkowy o numerze Ru.071874 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Zakład Produkcyjny Bempresa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublinie”.
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa
(od nr 27 506 do nr 27 519)

(51) 11-02
(11) 27508
(22) 2021 08 05
(21) 30011
(73) RELAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polańczyk (PL)
(72) CABOŃ GRZEGORZ, WOJTAS DANIEL
(54) Figura
(55)

(51) 25-02
(11) 27506
(22) 2021 06 18
(21) 29845
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(72) RAJWA SYLWESTER, ROTKEGEL MAREK, SZOT ŁUKASZ,
SOBCZAK DAGMARA, RUCHEL ADAM, ANTONIUK MICHAŁ
(54) Podpory do kopalń
(55)

(51) 11-02
(11) 27507
(22) 2021 08 05
(21) 30012
(73) RELAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polańczyk (PL)
(72) WOJTAS DANIEL
(54) Figura
(55)

(51) 06-06
(11) 27509
(22) 2021 05 13
(73) KIERYŁŁO MATEUSZ, Milanówek (PL);
KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL)
(72) KIERYŁŁO MATEUSZ, KIERYŁŁO ANDRZEJ
(54) Podstawa fotela
(55)

(21) 29728

(51) 06-06
(11) 27510
(22) 2021 05 13
(73) KIERYŁŁO MATEUSZ, Milanówek (PL);
KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL)
(72) KIERYŁŁO MATEUSZ, KIERYŁŁO ANDRZEJ

(21) 29729
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(54) Dwuczęściowe siedzisko dwupozycyjnego fotela
(55)

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

(51) 06-01
(11) 27511
(22) 2021 05 13
(73) KIERYŁŁO MATEUSZ, Milanówek (PL);
KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL)
(72) KIERYŁŁO MATEUSZ, KIERYŁŁO ANDRZEJ
(54) Dwupozycyjny fotel
(55)

(21) 29730

(51) 19-08
(11) 27512
(22) 2021 07 14
(73) BUCZEK MACIEJ HOCH SYSTEMY KOMINOWE,
Nowy Barkoczyn (PL)
(72) BUCZEK MACIEJ
(54)	Etykieta
(55)

(21) 29942

24-99
(11) 27513
(22) 2021 07 29
WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
WALASEK MARCIN
Bloczek płytek

(21) 29985

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

08-05
(11) 27514
(22) 2021 07 20
(21) 29949
ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy (PL)
ŚNIEŻEK MIKOŁAJ
Klips do urządzenia poziomującego

(51) 11-02
(11) 27515
(22) 2021 08 31
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyż
(55)

(21) 30067

(51) 03-01
(11) 27516
(22) 2021 07 26
(73) SOPHIA CORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) KORDALEWSKA AGNIESZKA ZOFIA,
KORDALEWSKA MAGDALENA TERESA
(54) Plecak
(55)

(21) 29969

(51) 28-03
(11) 27517
(22) 2021 06 04
(73) KULIŚ PAULINA, Morawiany (PL)
(72) KULIŚ PAULINA

(21) 29810
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(54) Pochłaniacz pyłu do pedicure
(55)

(51) 19-08
(11) 27518
(22) 2021 05 17
(21) 29741
(73) PIOTROWSKA ANNA P.P.H.U. APPLAST, Biała Rawska (PL)
(72) CEBULA MICHAŁ
(54)	Etykieta
(55)

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

21-01
(11) 27519
(22) 2019 02 25
ROZDZIALIK DANIEL, Lublin (PL)
ROZDZIALIK DANIEL
Wózek dla lalek

31
(21) 27382
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 345 155 do nr 345 507)

(111) 345155
(220) 2021 04 01
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) ORZELSKI KAMIL, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lilac SKLEP KOSMETYCZNY
(540)

(210) 526999

ne online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej związanej z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.

(111) 345156
(220) 2021 04 01
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732)	ŁAŚ MONIKA, Klikuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) START BIURO NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 527000

(591) fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.11.02, 07.01.08,
07.01.24
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(591) jasnofioletowy, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-

(111) 345157
(220) 2021 04 01
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) PIÓRKOWSKA WIKTORIA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VINELL
(510), (511) 25 Odzież codzienna.

(210) 527001

(111) 345158
(151) 2021 08 31

(210) 527011

(220) 2021 04 02
(441) 2021 05 17
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(732) WOŹNY ARTUR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online,
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi nauki na odległość
świadczone online.
(111) 345159
(220) 2021 04 02
(210) 527022
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) POLPROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLPROTECT
(510), (511) 9 Maski przeciwpyłowe, Maski ochronne, Maski ochronne
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, Maski
do oddychania, Maski przeciwgazowe, Maski twarzowe chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Maski tlenowe,
inne niż do celów medycznych, 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie
dla personelu medycznego i pacjentów, Maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, Maski do zapobiegania zakażeniom,
Maski higieniczne do celów medycznych, Maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych, Maski medyczne, Maski
na twarz do użytku w chirurgii, Maski na twarz do użytku w chirurgii
dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski ochronne do użytku przez
chirurgów podczas operacji, Maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, Maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, Maski ochronne na nos do użytku medycznego,
Maski ochronne na nos do użytku weterynaryjnego, Maski ochronne
na nos do użytku dentystycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku dentystycznego, Maski ochronne na usta do użytku dentystycznego, Maski ochronne na usta do użytku weterynaryjnego, Maski ochronne na usta
do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych,
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochronne maski do oddychania do użytku chirurgicznego, Ochronne maski do oddychania
do użytku medycznego, Ochronne maski do oddychania wykonane
z materiałów nietkanych do użytku chirurgicznego, Odzież ochronna
do celów medycznych, Odzież ochronna do celów chirurgicznych,
Odzież specjalna używana w salach operacyjnych, Odzież sterylna do użytku chirurgicznego, Osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, Osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, Osłony ochronne na twarz do użytku chirurgicznego, Osłony
ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, Maski do sztucznego oddychania, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory
do celów medycznych, Chirurgiczne maski oddechowe, Maski anestezjologiczne, Maski chirurgiczne, Maski na twarz do ochrony przed
substancjami toksycznymi do użytku medycznego, Maski na twarz
do użytku w chirurgii dla ochrony przed substancjami toksycznymi,
Maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski na twarz do użytku medycznego, 25 Maski ochronne
[modna odzież], Maski ochronne [odzież].
(111) 345160
(220) 2021 04 05
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) BT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVEL ADVENTURE SCHOOL

(210) 527033
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(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 24.15.02, 24.15.13, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, Fotoreportaże, Informacja o rekreacji, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Informacje o rekreacji,
Informacja o wypoczynku, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy
rekreacyjne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja imprez
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
rozrywki, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych,
Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie wycieczek w celach
rozrywkowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Planowanie pokazów filmów, Planowanie specjalnych imprez, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja
programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przygotowywania
programów dokumentalnych do emisji, Sport i fitness, Świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyjnych,
Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udzielanie informacji
w dziedzinie rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi
pokazów filmowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji
audiowizualnych do celów rozrywkowych, Usługi rekreacyjne, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rekreacji, Zajęcia sportowe i kulturalne,
Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu, Administrowanie [organizacja] konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja zawodów rekreacyjnych,
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
Doradztwo w zakresie szkoleń, Edukacja, Edukacja sportowa, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Chronometraż imprez sportowych,
Dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, Dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, Dostarczanie sprzętu
sportowego, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Obozy sportowe, Obsługa
obiektów sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych,
Organizacja rajdów samochodowych, Organizacja wyścigów samochodowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych,
Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizowanie wyścigów
motocyklowych, Organizowanie wyścigów pojazdów, Organizowanie wyścigów samochodowych, Prowadzenie zawodów sportowych,
Przeprowadzanie imprez sportowych, Sędziowanie na imprezach
sportowych, Sędziowanie sportowe, Szkolenie sportowe, Szkolenia zawodników sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie w zakresie
sportu, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi
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w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie
wychowania fizycznego, Zawody sportowe (Organizowanie-), Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie konkursów,
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Pokazy filmów kinematograficznych, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych.

(111) 345161
(220) 2021 04 06
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(540)

(210) 527061

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania
tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki gruntujące w postaci farb,
Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady
gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych.
(111) 345162
(220) 2021 04 06
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(540)

(210) 527065

(591) biały, zielony
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania
tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki gruntujące w postaci farb,
Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady
gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych.
(111) 345163
(220) 2021 04 06
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna (PL)

(210) 527068

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania
tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki gruntujące w postaci farb,
Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady
gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych.
(111) 345164
(220) 2021 04 06
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(540)

(210) 527070

(591) biały, jasnoszary
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania
tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki gruntujące w postaci farb,
Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady
gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych.
(111) 345165
(220) 2021 04 06
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(540)

(210) 527072

(591) biały, ciemnoszary
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania
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tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki gruntujące w postaci farb,
Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady
gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych.

(111) 345166
(220) 2021 04 07
(210) 527109
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) W SZPILKACH NA BUDOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W SZPILKACH NA BUDOWIE
(510), (511) 9 E-booki, Podcasty, Podcasty do pobrania, Miarki [przyrządy miernicze], Kamery termowizyjne, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], 16 Książki, Organizery osobiste, Ołówki, Pióra i długopisy,
Kalendarze, Kubki na ołówki, 25 Koszulki polo, Buty na wysokim obcasie, Buty na płaskim obcasie, Buty damskie, Bielizna termoaktywna, Body [bielizna], Bielizna damska, Koszule z krótkimi rękawami,
Koszule, Koszule eleganckie, Spodnie, Kurtki, Swetry, Polary, Bluzy
sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Kurtki, bluzy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: koszulki, e-booki, podcasty, podcasty do pobrania,
miarki [przyrządy miernicze], kamery termowizyjne, kątomierze
[przyrządy pomiarowe], książki, organizery osobiste, ołówki, pióra
i długopisy, kalendarze, kubki na ołówki, koszulki polo, buty na wysokim obcasie, buty na płaskim obcasie, buty damskie, bielizna termoaktywna, body [bielizna], bielizna damska, koszule z krótkimi rękawami, koszule, koszule eleganckie, spodnie, kurtki, swetry, polary,
bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe z kapturem, kurtki, bluzy, 37 Konsultacje budowlane,
Nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, Wykrywanie nieszczelności
w budynkach, Wykrywanie ciągów powietrza w budynkach, Usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi doszczelniania budynków, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad remontami budynków, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, Zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, Zabezpieczanie konstrukcji przed
dostępem szkodników i robactwa, Zabezpieczanie pomieszczeń
przed dostępem szkodników i robactwa, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja termiczna budynków,
Izolacja termiczna okien, Izolowanie budynków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze
dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradztwa budowlanego,
Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie informacji
online związanych ze wznoszeniem budynków, Usuwanie wycieków,
Niszczenie szkodników, Tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Zwalczanie szkodników,
Rozpylanie środków owadobójczych w domach mieszkalnych, Rozpylanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych, Usługi dezynfekcji, Niszczenie robactwa [inne niż w rolnictwie], Niszczenie szkodników [inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie],
Odymianie budynków przeciwko robactwu, Odymianie budynków
przeciwko szkodnikom, Usługi zwalczania szkodników, inne niż dla
rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, 41 Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach rozrywkowych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prezentowanie programów telewizyjnych, 42 Usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie
doradztwa technicznego, Opracowywanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi w zakresie przeglądów technicznych, Przygotowywanie raportów
technicznych, Sporządzanie raportów projektowych, Sporządzanie
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raportów dotyczących architektury, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, Sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, Analiza zachowania konstrukcji budynków,
Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń,
Inspekcja budowlana [oględziny], Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Audyt energetyczny, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie budowlane, Usługi inżynieryjne, Badania dotyczące
budynków.

(111) 345167
(220) 2021 04 07
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) SUS LEON SEAL SILICON RINGS
ZAKŁAD PRODUKCJI USZCZELNIEŃ, Łany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBBER-STEEL BALLS
(540)

(210) 527113

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.13.25, 14.03.01,
23.05.11, 24.01.01, 24.01.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 13 Kule do broni pneumatycznej, kule gumowe i gumowo-metalowe do broni pneumatycznej.
(111) 345168
(220) 2021 04 07
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) SUS LEON SEAL SILICON RINGS
ZAKŁAD PRODUKCJI USZCZELNIEŃ, Łany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBBER BALLS
(540)

(210) 527114

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 14.03.01, 23.05.11,
24.01.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 13 Kule do broni pneumatycznej, kule gumowe i gumowo-metalowe do broni pneumatycznej.
(111) 345169
(220) 2021 04 07
(210) 527125
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) PI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GETit Built
(540)

(591) czarny, czerwony, różowy
(531) 26.03.04, 26.05.01, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie.
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(111) 345170
(220) 2021 04 07
(210) 527127
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) PI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GETit group
(540)

(591) czarny, zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski, żółty,
różowy
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.05.04, 26.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Rekrutacja personelu informatycznego, 42 Usługi doradztwa informatycznego.
(111) 345171
(220) 2021 03 30
(210) 527128
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	GREEN HOUSE DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MENOMEN
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe
do celów leczniczych, Suplementy diety, 30 Herbaty ziołowe [napary], Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Napary ziołowe,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: herbata ziołowa [napoje
lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, suplementy diety,
herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe.
(111) 345172
(220) 2021 03 30
(210) 527136
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) MARBET PIASECCY SPÓŁKA JAWNA, Łuków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE I ŻŁOBEK
KOALA
(540)

(591) czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy,
pomarańczowy
(531) 03.01.14, 03.01.24, 20.01.11, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.04,
27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, 43 Żłobki dla dzieci.
(111) 345173
(220) 2021 04 07
(210) 527146
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FUNDACJA KLUB MŁODYCH LIDERÓW, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Turbo Weekend
(510), (511) 41 Edukacja.
(111) 345174
(220) 2021 03 30
(210) 527154
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	HANCZEL JANUSZ WYRÓB PAMIĄTEK,
KAMIENIE PÓŁSZLACHETNE, Krzywina (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HANCZEL
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria emaliowana, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria platerowana

metalami szlachetnymi, Biżuteria z metali szlachetnych, Kaboszony,
Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne,
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby (biżuteria), Srebro,
Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie z metali
półszlachetnych, 19 Kamień, skała, glina i minerały, Kamień naturalny, Kamienie pamiątkowe.

(111) 345175
(220) 2021 03 31
(210) 527156
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) ROCHSTAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Influencer Hotel
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Seriale dla młodzieży, Urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, Urządzenia i przyrządy radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Gry komputerowe, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Magnesy dekoracyjne, Pokrowce i futerały na laptopy,
Etui na telefony komórkowe, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi promocyjne, Usługi sprzedaży powierzchni reklamowej, Usługi
wynajmu powierzchni reklamowej, Usługi wynajmu i sprzedaży
powierzchni reklamowej dla kina i telewizji, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi organizacji, obsługi i nadzoru
motywacyjnych systemów sprzedaży, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Prezentowanie produktów w mediach
elektronicznych w celach reklamowych i handlowych, Produkcja
filmów reklamowych i promocyjnych, Uaktualnianie materiału reklamowego, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Usługi promocji i public relations, Usługi bezpośredniej reklamy pocztowej, Usługi zarządzania przedsiębiorstwem
związane z nabywaniem, rozwojem i funkcjonowaniem kin i teatrów,
Marketing, Marketing internetowy, Lokowanie produktów, Publikowanie materiałów reklamowych także poprzez Internet, Usługi merchandisingu, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo-ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii
i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów
drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli
architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry
i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla
zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów
komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych,
pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, 38
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, widowisk rozrywkowych, usługi: emisji telewizyjnej, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych i programów za pośrednictwem Internetu, 41 Produkcja filmów i seriali, Usługi produkcji, przygotowania,
wystawiania, dystrybucji i wypożyczania programów telewizyjnych,
radiowych, filmów, filmów animowanych, nagrań dźwiękowych
i wideo, w tym przez media interaktywne i Internet, Udostępnianie
filmów on-line, Usługi studiów filmowych, Montaż taśm wideo, Montaż materiałów wideo, Nagrywanie filmów na taśmach wideo, Usługi
studia nagrań, Usługi organizacji teleturniejów i konkursów, Usługi
organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste-
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mie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Usługi dostarczania
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: Publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej, Dystrybucja filmów i seriali, Realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali,
Usługi rozrywkowe, Usługi produkcji telewizyjnych programów rozrywkowych, Usługi produkcji programów telewizyjnych z muzyką.

(111) 345176
(220) 2021 04 07
(210) 527158
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) WALASZEK RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOGATY Z WYBORU
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Dokumentacja komputerowa
w formie elektronicznej, E-booki, Filmy animowane, Filmy do pobrania, Filmy kinematograficzne, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Grafiki
komputerowe do pobrania, Kinematograficzne filmy, Książki audio,
Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Nagrane filmy,
Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne, Nagrania wideo, Nagrania
wideo do pobrania, Nagrania wideo z filmami, Oprogramowanie
blogów, Platformy oprogramowania komputerowego, Pliki graficzne
do pobierania, Pliki multimedialne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 16 Drukowane
materiały edukacyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane wykresy, Fiszki, Fiszki [materiały piśmienne], Kartony do pakowania, Książki, Książki edukacyjne, Lekcje drukowane, Materiały
edukacyjne i instruktażowe, Notatniki, Notesy, Plany dnia [terminarze], Serie książek beletrystycznych, Taśmy klejące do pakowania,
Terminarze, Terminarze miesięczne, Terminarze roczne, Terminarze
ścienne, Zakładki do książek, Zeszyty ćwiczeń, 41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Administrowanie [organizacja] konkursami,
Akademie, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Fankluby, Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy instruktażowe,
Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy
w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie, Nauczanie w zakresie
ekonomii i zarządzania, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja webinariów, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów
w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi
fotograficzne, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacje multimedialne, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie książek i recenzji, Seminaria edukacyjne, Szkolenia
biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, Usługi
pisania blogów, Usługi pisania tekstów.
(111) 345177
(220) 2021 04 08
(210) 527218
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) MIROŃCZUK PAWEŁ TRENERPAWEL, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF
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(540)

(591) czarny, biały, szary, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.14, 24.01.05, 26.13.25
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Podkoszulki sportowe, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bezrękawniki, Swetry, Spodnie,
Spodnie dresowe, Spodenki, Krótkie spodnie, Szorty sportowe,
Spodnie sportowe, Legginsy, Czapki dziane, Czapki jako nakrycia
głowy, Czapki z daszkiem, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi,
Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki jako odzież, Kominiarki,
Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie sportowe, Skarpetki, Polary,
Chusty [odzież], Szale i chusty na głowę, Kurtki koszulowe, Kurtki
dżinsowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki odblaskowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa.
(111) 345178
(220) 2021 04 08
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt (HU)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 527241

(591) niebieski, żółty, zielony, szary, biały
(531) 29.01.15, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 05.03.11,
05.11.02, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Suplementy diety.
(111) 345179
(220) 2021 04 08
(210) 527256
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	GREENPRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GreenProducts
(540)

(591) zielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, Lakiery i pokosty, Powłoki.
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(111) 345180
(220) 2021 04 08
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SIEKLUCKI MAREK, SIEKLUCKA KATARZYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIR-MAR
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LightNight
(540)

(210) 527258

(591) żółty, czarny, szary
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ogrodowe,
Oświetlenie zewnętrzne, Lampy oświetleniowe, Lampki biurkowe,
Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Żyrandole, Kinkiety,
Plafony, Żarówki oświetleniowe, Ozdoby choinkowe [lampy], 20 Meble biurowe, Biurka, Stoły biurowe, Fotele biurowe, Szafki na materiały biurowe, Półki biurowe, Przenośne ścianki biurowe.
(111) 345181
(220) 2021 04 09
(210) 527274
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) SŁODKIE MARZENIA ART CAKE COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzeszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodkie MARZENIA ART CAKE COMPANY
(540)

Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche
szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą do celów kosmetycznych,
Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty
perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki
eteryczne, Zestawy kosmetyków.

(111) 345183
(220) 2021 04 09
(210) 527308
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIMOCO beauty
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy
do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi
do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski
kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Błyszczyki do ust, Pomadki
do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów,
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów,
Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche
szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą do celów kosmetycznych,
Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty
perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki
eteryczne, Zestawy kosmetyków.
(111) 345184
(220) 2021 04 11
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSCLEFORGE
(540)

(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, różowy, czerwony,
zielony, niebieski
(531) 05.05.19, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 35 Reklama i usługi reklamowe.
(111) 345182
(220) 2021 04 09
(210) 527306
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) neboa RESPECT THE NATURE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy
do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi
do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski
kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Błyszczyki do ust, Pomadki
do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów,
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów,

(210) 527337

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych.
(111) 345185
(220) 2021 04 12
(210) 527351
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DM DORADZTWO MEDIOWE
(540)

(591) czerwony, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], broszury, czasopisma [periodyki], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety
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z papieru lub kartonu, kalendarze, kartki z życzeniami, kalendarze
z kartkami do zrywania, biurowe urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne], materiały drukowane, materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pudełka z papieru lub kartonu,
zakładki do książek, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
przybory do pisania [materiały piśmienne], drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, rury tekturowe, teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wydruki
graficzne, znaczki pocztowe, 25 Czapki, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, obuwie,
odzież, odzież gotowa, piżamy, podkoszulki bez rękawów, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, szlafroki, 35
Agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, agencje
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, analizy rynku, badania rynku, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 Telewizja kablowa, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], poczta
elektroniczna, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
wiadomości, 41 Wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, studia
filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, obsługa gier w systemie
on-line [z sieci informatycznej], komponowanie muzyki, organizowanie loterii, montaż taśm wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi związane z obrazami cyfrowymi, obsługa sal kinowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], pisanie scenariuszy, produkcja
filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i programów telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, radiowe programy
rozrywkowe, informacja o rozrywce, organizowanie i prowadzenie
seminariów, studia filmowe, studia nagrań, produkcja filmów na taśmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i obsługa zjazdów. dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotografia, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], or-
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ganizowanie loterii, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how
[szkolenia], Radiowe programy rozrywkowe, Sporządzanie napisów
[np. do filmów], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań.

(111) 345186
(220) 2021 04 12
(210) 527393
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT RAFAŁ PACZEŚ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pacześ Show
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
wydawnicze i reporterskie, Kabarety, Usługi rozrywkowe w postaci
produkcji estradowej i kabaretu, Rozrywka, Kabarety i dyskoteki, Widowiska rewiowo-kabaretowe, Organizowanie i prowadzenie koncertów pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych niż reklamowe,
Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk.
(111) 345187
(220) 2021 04 15
(210) 527593
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	HUANG JIANMIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) megatto
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 12 Pojazdy i środki transportu.
(111) 345188
(220) 2021 04 15
(210) 527595
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KOŚCIELNIAK JANUSZ ZAKŁADY METALOWE SZUKONAJ,
Świebodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GLT 3
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Gazowe palniki do lutowania, Lutownice elektryczne,
Lutlampy [palniki do lutowania], Przyrządy do lutowania gazowego,
Palniki gazowe do lutowania, Urządzenia do lutowania [gazowe].
(111) 345189
(220) 2021 04 15
(210) 527603
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) LAYER GRZEGORZ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLAC NA GLANC
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi projektowania,
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 345190
(220) 2021 04 15
(210) 527612
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SONRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZILI CLINIC
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(540)

(591) złoty, biały, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 345191
(220) 2021 04 19
(210) 527722
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	NEKERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEKERA
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 36
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, 39 Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego
i informacji turystycznej, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, 43
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań.
(111) 345192
(220) 2021 04 19
(210) 527727
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) PRUSSAK KATARZYNA, Będzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Aringaros
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi
zwierzętami, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli kotów, Doradztwo
związane z hodowlą zwierząt, Sztuczne zapłodnienie zwierząt.
(111) 345193
(220) 2021 04 20
(210) 527897
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AEROLITE PLUS NANO-TECH
(540)

(591) biały, czarny, szary, pomarańczowy, niebieski, granatowy,
błękitny
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.25, 01.05.24, 01.05.25, 01.11.08, 26.01.01,

26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 01.13.02, 01.13.05
(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Patelnie do jaj,
Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie typu wok,
Patelnie nieelektryczne, Pokrywki do patelni, Patelnie do smażenia,
Garnki, Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnieniowe,
nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], Garnki
do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, Garnki kuchenne, Garnki
do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne],
Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne garnki do duszenia
potraw, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Podwójne
garnki do gotowania na parze, Zamknięcia pokrywek do garnków.
(111) 345194
(220) 2020 03 11
(210) 511342
(151) 2021 08 17
(441) 2020 07 06
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD SZYBKIE, PROSTE
DANIE SCHAB ZE ŚLIWKĄ DO ZAPIECZENIA GOTOWY W NIECAŁE
60 min
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty, biały, pomarańczowy, fioletowy,
zielony, brązowy, beżowy, różowy
(531) 05.01.03, 08.05.01, 08.05.04, 13.03.01, 13.03.07, 24.01.15,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.05, 05.09.22
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty warzywne.
(111) 345195
(220) 2020 03 24
(210) 511794
(151) 2021 08 05
(441) 2020 11 16
(732) WIRPLAST-WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIRPLAST
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne
w postaci: wywietrzników dachowych, kominków wentylacyjnych,
wywietrzników grawitacyjnych, czap kominowych, elementów
do obróbki komina, dachowych otworów wentylacyjnych, osłon
otworów wentylacyjnych, nasad kominowych i podstaw dachowych,
kołnierzy i pierścieni redukcyjnych, złączek do dachowych elementów kominkowych.
(111) 345196
(220) 2020 05 20
(210) 513711
(151) 2021 07 30
(441) 2021 04 06
(732) F16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	AIRBIKE
(540)

związanych z kulturą i edukacją, sympozjów, szkoleń, konferencji,
seminariów, wypożyczanie książek, publikowanie książek.

(531) 26.04.09, 26.04.02, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 12 rowery, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pompki do rowerów, trycykli, ramy do rowerów, wózki rowerowe, błotniki do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice rowerów, klaksony do rowerów, koła do rowerów,
korby pedałów rowerów, łańcuchy rowerów, obręcze do rowerów,
opony bezdętkowe do rowerów, opony do rowerów, piasty do rowerów, przekładnie zębate do rowerów, siatki do rowerów, silniki
do rowerów, siodełka rowerów, kierunkowskazy do rowerów, pedały
do rowerów, szprychy do rowerów, części rowerowe.
(111) 345197
(220) 2020 07 10
(210) 515930
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW Wędliny z Borów SKLEP
FIRMOWY Promocja RAMA PLAKATOWA
(540)

(591) zielony, beżowy, biały, szary, czerwony, czarny
(531) 07.03.13, 27.05.01, 29.01.15, 05.01.01, 27.07.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby na bazie
warzyw, 35 usługi sprzedaży w sklepie, również w Internecie, artykułów spożywczych.
(111) 345198
(220) 2020 08 04
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TARGI KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKIE TARGI KSIĄŻKI
(540)

41

(210) 516789

(591) żółty, czerwony, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, broszury, notesy, kalendarze, segregatory, zeszyty, podręczniki,
ulotki, prospekty, plany, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa
handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz
danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, 41 organizacja wystaw

(111) 345199
(220) 2020 08 18
(210) 517208
(151) 2021 03 30
(441) 2020 12 14
(732) FREE ENERGY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free Energy Technology
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
11 pompy ciepła.
(111) 345200
(220) 2020 08 28
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAŁTYKGAZ
(540)

(210) 517604

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.17, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 1 gazy i czynniki do użytku w systemach chłodniczych, 6
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki wykonane z metalu, przeznaczone do przechowywania i transportu gazów.
(111) 345201
(220) 2020 11 10
(210) 520786
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Simplicite
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty
do depilacji, woski do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 345202
(220) 2020 11 17
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’ola Bianka

(210) 521048
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(540)

(591) różowy, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(111) 345203
(220) 2020 11 17
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’ola Bianka
(540)

(111) 345206
(220) 2020 12 14
(210) 522234
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) STALVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Roczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALVEN
(540)

(210) 521050

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 rury i rurki ze stali, maszty ze stali.

(591) szary, jasnoszary, ciemnoszary, różowy
(531) 17.02.01, 17.02.02, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(111) 345204
(220) 2020 11 17
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB
(540)

(510), (511) 17 Korki gumowe, Kształtki niemetalowe do rur elastycznych, Kształtki niemetalowe do rur sztywnych, Liny gumowe, Niemetalowe osłony do rur, Pierścienie gumowe, Pierścienie uszczelniające,
Podkładki z gumy lub fibry, Tuleje gumowe do osłony części maszyn,
Uszczelki od rur, Uszczelnienia wodoodporne, Zawory klapowe gumowe, Zderzaki amortyzujące gumowe, Złączki niemetalowe do rur.

(210) 521052

(111) 345207
(220) 2020 12 15
(210) 522254
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) WYSKIEL NATHALIE JOSEFINE, Tarkowo Dolne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diamett
(540)

(531) 26.07.21, 26.07.25, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, drewniane podłogi parkietowe, panele drewniane, deski drewniane, płyty drewniane, laminaty
drewniane, okładziny drewniane, drewniane forniry, drewniane płyty budowlane, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane płytki
podłogowe, drewniane deski tarasowe, drewniane podkłady kolejowe, drewniane parkiety fornirowane, deski podłogowe [drewniane].
(111) 345208
(220) 2020 12 31
(210) 522781
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGA-HOLTEX
SPÓŁKA JAWNA AGATA HOLCMAN-KOS, WALDEMAR KOS,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KULINARNE WYPRAWY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.22, 27.05.23, 26.05.18
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(111) 345205
(220) 2020 12 01
(210) 521616
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) KAWAŁEK ZBIGNIEW GUMOTEST, Mazańcowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g gumotest FABRYKA GUMY
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czarny, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(591) brązowy
(531) 29.01.11, 27.05.01, 01.01.17
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, fasola, groch łuskany, nasiona jadalne, nasiona
przetworzone, migdały mielone, jadalne nasiona słonecznika, groch
dzielony, groch żółty dzielony, daktyle, daktyle, przetworzone, bób,
kokos przetworzony, migdały przetworzone, bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane – w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe,
czipsy ziemniaczane, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane, nasiona spożywcze, opiekane wodorosty, orzechy preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy włoskie, orzeszki
arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane,
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owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane, pestki
słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przetworzone nasiona, rodzynki, skórki owocowe, suszone owoce, suszone owoce subtropikalne,
warzywa suszone, wiórki kokosowe, rozdrobnione ziarna sezamu, przetworzone ziarna arbuza, tahini [pasta z ziarna sezamowego], gotowane
ziarna sezamu, niebędące przyprawami lub aromatami, konserwowe
rośliny strączkowe, rośliny strączkowe przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), przekąski na bazie warzyw strączkowych, pasty na bazie roślin strączkowych,
nasiona roślin strączkowych w puszce, sałatki z roślin strączkowych, suche nasiona roślin strączkowych, aloes spożywczy, fasolka konserwowa,
galaretki owocowe, groszek konserwowy, oliwki konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, pyłki kwiatowe jako
żywność, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza,
30 potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, przyprawy korzenne
i suszone zioła, produkty zbożowe, wyroby piekarskie, wyroby cukiernicze, sosy, herbata, kawa, namiastki kawy, czekolada, kakao w postaci
gotowanych napojów, lody, produkty z lodów, chleb, ciastka, nadzienia
do ciast, kanapki, pierogi, uszka, przekąski i zakąski, batony lukrecjowe
[cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka tarta, bułki,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe, cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze], gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza
palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka
gorczycowa, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies
łuskany, pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze,
placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], pralinki,
prażona kukurydza [popcorn], produkty z mąki mielonej, produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze, słodycze [cukierki], słodycze
do ssania, słodycze ozdobne na choinki, suchary, tarty (z owocami),
wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki, kasza bulgur,
kuskus [kasza], kasza kukurydziana, kasza gryczana, kasza perłowa, kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], przetworzona kasza manna, kasza manna [mąka spożywcza], wzbogacana kasza manna [mąka
spożywcza], ryż, ryż aromatyzowany, smażony ryż, ugotowany ryż, ryż
prażony, ryż łuskany, ryż, tapioka, ryż pełnoziarnisty, ryż błyskawiczny,
ryż kleisty, przekąski na bazie ryżu, śniadaniowe płatki ryżowe, chrupki
ryżowe, mąka ryżowa, kaszka z mąki ryżowej, ziarna kawy, przetworzone ziarna, palone ziarna kawy, opiekane ziarna kukurydzy, ziarna sezamu [przyprawy], mielone ziarna kawy, gotowane ziarna pełnego zboża,
suszone ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża,
ziarna kawy powlekane cukrem, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
wstępnie ugotowane ziarna pełnego zboża, cienkie płaty czekoladowe
zawierające mielone ziarna kawy, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, prażone i mielone
ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, mąka z roślin strączkowych
do celów spożywczych, rośliny strączkowe (mączka z-), 31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], ryż niełuskany, ryż nieprzetworzony,
mąka z ryżu [pasza], ziarna naturalne, ziarna [nasiona], nasiona [ziarna],
ziarna [zboże], świeże ziarna soi, ziarna z kiełkami, ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, surowe i nieprzetworzone ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna konserwowane do pasz
dla zwierząt, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, młode,
świeże ziarna soi w strąkach (eda-mame), ziarna zbóż [produkty uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, rośliny strączkowe, świeże rośliny strączkowe, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], świeże nasiona roślin strączkowych, jęczmień, kasztany jadalne świeże, kukurydza,
łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła,
makuchy z kukurydzy, migdały [owoce], oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, orzeszki
kola, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz
[ziołowy], pomarańcze, pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, rośliny
strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, sezam jadalny, nieprzetworzony, soczewica świeża [warzywa], trzcina cukrowa, warzywa świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, żyto.
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(111) 345209
(220) 2020 12 31
(210) 522782
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGA-HOLTEX
SPÓŁKA JAWNA AGATA HOLCMAN-KOS, WALDEMAR KOS,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KULINARNE WYPRAWY
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, fasola, groch łuskany, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, migdały mielone, jadalne nasiona słonecznika,
groch dzielony, groch żółty dzielony, daktyle, daktyle, przetworzone, bób, kokos przetworzony, migdały przetworzone, bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane – w polewie, cebula prażona,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy
owocowe, czipsy ziemniaczane, krokiety, miąższ owoców, migdały,
migdały spreparowane, nasiona spożywcze, opiekane wodorosty,
orzechy preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy
włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, pestki słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki
ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przetworzone nasiona, rodzynki, skórki owocowe, suszone owoce, suszone
owoce subtropikalne, warzywa suszone, wiórki kokosowe, rozdrobnione ziarna sezamu, przetworzone ziarna arbuza, tahini [pasta z ziarna sezamowego], gotowane ziarna sezamu, niebędące przyprawami
lub aromatami, konserwowe rośliny strączkowe, rośliny strączkowe
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), przekąski na bazie warzyw strączkowych,
pasty na bazie roślin strączkowych, nasiona roślin strączkowych
w puszce, sałatki z roślin strączkowych, suche nasiona roślin strączkowych, aloes spożywczy, fasolka konserwowa, galaretki owocowe,
groszek konserwowy, oliwki konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce w puszkach, pyłki kwiatowe jako żywność, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 30 potrawy
na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, przyprawy korzenne i suszone zioła, produkty zbożowe, wyroby piekarskie, wyroby cukiernicze,
sosy, herbata, kawa, namiastki kawy, czekolada, kakao w postaci gotowanych napojów, lody, produkty z lodów, chleb, ciastka, nadzienia
do ciast, kanapki, pierogi, uszka, przekąski i zakąski, batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka tarta,
bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe, cukierki, curry
[przyprawa], galaretki owocowe [słodycze], gofry, guma do żucia,
jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kasza owsiana, mąka owsiana
grubo zmielona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, orzechy w czekoladzie,
owies gnieciony, owies łuskany, pasta migdałowa, pastylki [cukierki],
paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane,
pomadki [cukierki], pralinki, prażona kukurydza [popcorn], produkty z mąki mielonej, produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty
zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka],
słodycze, słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne
na choinki, suchary, tarty (z owocami), wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, żywność na bazie mąki, kasza bulgur, kuskus [kasza], kasza
kukurydziana, kasza gryczana, kasza perłowa, kasza manna, kasza
perłowa [przetworzona], przetworzona kasza manna, kasza manna
[mąka spożywcza], wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], ryż,
ryż aromatyzowany, smażony ryż, ugotowany ryż, ryż prażony, ryż
łuskany, ryż, tapioka, ryż pełnoziarnisty, ryż błyskawiczny, ryż kleisty,
przekąski na bazie ryżu, śniadaniowe płatki ryżowe, chrupki ryżowe,
mąka ryżowa, kaszka z mąki ryżowej, ziarna kawy, przetworzone ziarna, palone ziarna kawy, opiekane ziarna kukurydzy, ziarna sezamu
[przyprawy], mielone ziarna kawy, gotowane ziarna pełnego zboża,
suszone ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża,
ziarna kawy powlekane cukrem, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
wstępnie ugotowane ziarna pełnego zboża, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skro-
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bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, mąka z roślin
strączkowych do celów spożywczych, rośliny strączkowe (mączka z-),
31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], ryż niełuskany, ryż nieprzetworzony, mąka z ryżu [pasza], ziarna naturalne, ziarna [nasiona],
nasiona [ziarna], ziarna [zboże], świeże ziarna soi, ziarna z kiełkami,
ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, surowe
i nieprzetworzone ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna
konserwowane do pasz dla zwierząt, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, młode, świeże ziarna soi w strąkach (eda-mame),
ziarna zbóż [produkty uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, rośliny
strączkowe, świeże rośliny strączkowe, nasiona roślin strączkowych
[karma dla zwierząt], świeże nasiona roślin strączkowych, jęczmień,
kasztany jadalne świeże, kukurydza, łupiny orzechów kokosowych,
makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy, migdały
[owoce], oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe,
orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, otręby zbożowe, owies,
owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz [ziołowy], pomarańcze, pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, sezam jadalny, nieprzetworzony, soczewica
świeża [warzywa], trzcina cukrowa, warzywa świeże, ziarno kakaowe
w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, żyto.

(111) 345210
(220) 2021 01 13
(210) 523097
(151) 2021 08 19
(441) 2021 05 04
(732) ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLO PIZZA & KEBAB Express
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 burrito, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki,
makarony, mięso zapiekane w cieście, naleśniki słone, pierożki ravioli,
pizza, sosy pomidorowe, spaghetti, tortille, 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi
barowe, usługi restauracyjne.
(111) 345211
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) BOCHNAK PAWEŁ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balloonarium
(540)

(210) 523237

(591) niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, pomarańczowy, żółty,
biały
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 Balony do gry, Balony na przyjęcia, Balony do gry, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 345212
(220) 2021 03 03
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) RAUBO MARCIN ANDRZEJ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żeglarz
(540)

(531) 27.05.01

(510), (511) 16 Almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne, broszury, gazety, czasopisma, indeksy, skorowidze, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy geograficzne, 41 Dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja
filmów, Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja widowisk, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Publikowanie książek, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Studia filmowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Usługi pokazów filmowych Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań,
Wystawianie spektakli na żywo.

(111) 345213
(220) 2021 01 28
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALLERGY TESTED AA ENJOY NATURE
(540)

(210) 523746

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe.
(111) 345214
(220) 2021 01 28
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALLERGY TESTED AA Voyage Voyage
(540)

(210) 523747

(210) 523518

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
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paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe.

(540)

(111) 345215
(220) 2021 01 28
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALLERGY TESTED AA MY BEAUTY POWER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 523748

(591) czarny, biały, niebieski, zielony, różowy, fioletowy
(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe.
(111) 345216
(220) 2021 01 27
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732) PELC WINCENTY, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) telemed24
(540)

(210) 523770

(591) niebieski, czerwony
(531) 16.01.14, 24.13.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 44 Opieka pielęgniarska, domowa opieka pielęgniarska,
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, fizjoterapia, hospicja, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, szpitale, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi weterynaryjne.
(111) 345217
(220) 2021 02 03
(210) 524093
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TuliSen
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(111) 345218
(220) 2021 02 04
(210) 524108
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 12
(732) SENDEROWSKI MACIEJ REDROCKS-MACIEJ SENDEROWSKI,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nomen Omen
(510), (511) 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: opaski skórzane, paski naramienne, paski skórzane do bagażu, paski
skórzane [inne niż odzież], paski z imitacji skóry, pasy na ramię, płaty
imitacji skóry do użytku w produkcji, skóra i imitacja skóry, skórzane
pasy na ramię, szelki do prowadzenia dzieci, sznury skórzane, sztuczna skóra, sztuczne futro, torby na przybory toaletowe sprzedawane
bez wyposażenia, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Drobne wyroby niemetalowe: etykiety
z tworzyw sztucznych, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne,
odbojniki drewniane do drzwi, podkładki z tworzyw sztucznych, tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt nie z metalu, tabliczki na drzwi
niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Obuwie.
(111) 345219
(220) 2021 02 19
(210) 524901
(151) 2021 08 24
(441) 2021 03 29
(732) KELM-LETKA KATARZYNA BOSKA STREFA KOBIET,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Boska Strefa Kobiet
(510), (511) 16 Kieszonkowe notesy, Notatniki [notesy], Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Notesy kieszonkowe, Notesy na zapiski,
Notesy reporterskie, Ochronne okładki na książki, Okładki książek,
Okładki notatników, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Okładki skórzane
do terminarzy spotkań, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze].
(111) 345220
(220) 2021 02 27
(210) 525291
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) M & MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MMR GROUP
(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemiczne środki adsorbujące, Chemiczne preparaty
do zastosowania w poligrafii, Drukarskie substancje chemiczne, Chemiczne zmywacze do farb procesowych konwencjonalnych, UV oraz farb zawierających alkohol, Chemikalia do maszyn offsetowych, Produkty chemiczne do druku offsetowego i fleksograficznego, mianowicie-farby
i lakiery, grawerowane elastomerowe formy do lakierowania, Płyty do druku offsetowego i fleksograficznego, Płyty do lakierowania w offsecie, Nośniki stosowane w druku litograficznym jak płyty do suchego offsetu, 6
Śruby metalowe, Metalowe elementy konstrukcyjne mianowicie słupy
metalowe, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcje, Odkuwki z metali oraz odkuwki stopów (surowe lub półprzetworzo-
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ne), Elementy metalowo-gumowe dla pojazdów szynowych, Materiały
kolejowe, podkłady kolejowe, metalowe, Zwrotnice kolejowe, Produkty
do infrastruktury kolejowej, Sprężyste elementy nawierzchni torowej
do redukcji drgań dźwięków i prądów błądzących, Wibroizolacyjne maty
i otuliny podkładu torowego, Systemy smarowania szyn na łukach, Automatyka kolejowa, Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym,
Urządzenia i produkty dla infrastruktury miejskiej, Kruszywa budowlane,
Kleje i smary, Pokrycia dachowe, Uszczelnienia nawierzchni drogowych,
Technologie i urządzenia do budowy oraz infrastruktury torowisk tramwajowych i kolejowych, Rozjazdy, Zwrotnice, Rozjazdy kolejowe i tramwajowe, Elementy rozjazdów, Podkłady drewniane, Podkłady strunobetonowe, Przytwierdzenia szyn, Szyny, Urządzenia infrastruktury podziemnej,
Urządzenia infrastruktury elektrycznej i energetycznej, Urządzenia infrastruktury teletechnicznej, Produkty do taboru szynowego, materiały kolejowe, podkłady kolejowe, metalowe, Systemy pneumatyczne, Sprężyny
gumowo metalowe, Gumowo metalowe sworznie wahaczy, Gumowo
metalowe odbijaki, Kompozytowe wstawki hamulcowe, Maźnice, Wibroizolatory, Okładziny hamulcowe hamulca tarczowego, Konstrukcje stalowe, schody, barierki ze stali, Armatura złączna, końcówki do węży, obejmy
do węży, szybkozłączki, złącza obrotowe, węże przemysłowe, 7 Urządzenia nalewczo-odbiorcze do załadunku / rozładunku zbiorników transportowych, Drukarki offsetowe, Drukarskie maszyny offsetowe, Urządzenia
do maszyn offsetowych, Maszyny offsetowe do wycinania różnego typu
materiałów, Maszyny offsetowe mianowicie-plotery do wycinania gum
i płyt polimerowych i elastomerowych, perforowanie i cięcie kartonu, maszyny do produkcji obciągów drukarskich i płyt drukarskich, Płyty drukarskie, Litograficzne płyty drukarskie do użytku w maszynach drukarskich,
Matryce drukarskie, Płyty do druku na podłożu stalowym bądź plastikowym, 9 Elektryczne/elektroniczne/automatyczne/biometryczne systemy
kontroli stanu uziemienia cystern drogowych podczas ich napełniania
i opróżniania, Systemy kontroli poprawności (monitoring poprawności)
stanu uziemienia cystern, Oprogramowanie do systemu kontroli stanu
uziemienia cystern, 12 Obręcze kół do pojazdów, Obręcze kół kolejowych,
Złącza kolejowe, stawki, klocki i okładziny hamulcowe do pojazdów szynowych i użytkowych, Amortyzatory do pojazdów szynowych i użytkowych, Systemy zawieszenia pneumatycznego do pojazdów szynowych
i użytkowych, Węże i kanały wentylacyjne do pojazdów szynowych, Elementy metalowo-gumowe do pojazdów szynowych i użytkowych, Profile przyszynowe i profile bezpieczeństwa dla infrastruktury torowej, Węże
przemysłowe na bazie węży gumowych, metalowych i tworzywowych,
16 Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, Formy drukarskie służące do przenoszenia rysunku z formy drukowej na podłoże, Folia podkładowa, Materiały drukowane, 17 Folia do kałamarzy z poliestru, 19 Niemetalowe formy odlewnicze do odlewania pod ciśnieniem, Niemetalowe
bloczki drukarskie, Włókniny czyszczące, 24 Obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, Tkaniny drukowane, 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów dla
potrzeb przemysłu budowlanego, górniczego, transportu pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach
i na stronie internetowej przeznaczonej do sprzedaży produktów dla
przemysłu budowlanego, górniczego, motoryzacyjnego i transportu,
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej śrub metalowych, metalowych elementów konstrukcyjnych, odkuwek z metali, odkuwek stopów
(surowych lub półprzetworzonych), elementów metalowo-gumowych
dla pojazdów szynowych, materiałów kolejowych, podkładów kolejowych, metalowych, zwrotnic kolejowych, produktów do taboru szynowego, systemów pneumatycznych, sprężyn gumowo-metalowych, gumowo-metalowych sworzni, wahaczy, gumowo-metalowych odbijaków,
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej kompozytowych wstawek
hamulcowych, maźnic, wibroizolatorów, okładzin hamulcowych hamulca
tarczowego, armatury złącznej, końcówek do węży, obejm do węży, szybkozłączek, złączy obrotowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
obręczy kół do pojazdów, obręczy kół kolejowych, złącz kolejowych, stawek, klocków i okładzin hamulcowych do pojazdów szynowych i użytkowych, amortyzatorów do pojazdów szynowych i użytkowych, systemów
zawieszenia pneumatycznego do pojazdów szynowych i użytkowych,
węży i kanałów wentylacyjnych do pojazdów szynowych, elementów metalowo-gumowych do pojazdów szynowych i użytkowych, profili przyszynowych i profili bezpieczeństwa dla infrastruktury torowej, Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej konstrukcji stalowych, stalowych
schodów i barierek, armatury złącznej, końcówek do węży, obejm
do węży, szybkozłączek, złączy obrotowych, węży przemysłowych na bazie węży gumowych, stalowych i tworzywowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej urządzeń napełniająco-opróżniających do przeła-

dunku/załadunku/wyładunku substancji chemicznych do cystern
samochodowych oraz kolejowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej elektrycznych/elektronicznych/automatycznych/biometrycznych
systemów kontroli stanu uziemienia cystern drogowych podczas ich napełniania i opróżniania, systemów kontroli poprawności/monitoringu poprawności stanu uziemienia cystern, oprogramowania do systemu kontroli stanu uziemienia cystern, pomp przemysłowych, Sprzedaż
tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz przy użyciu innych niż
Internet środków komunikacji na odległość następujących produktów:
maszyn offsetowych, ploterów do wycinania różnego typu materiałów,
perforowania i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, akcesoriów
i oprogramowania do wyżej wymienionych maszyn, Sprzedaż tradycyjna,
hurtowa i detaliczna, internetowa oraz przy użyciu innych niż Internet
środków komunikacji na odległość produktów do druku offsetowego:
farb i lakierów olejowych, chemii i lakierów do druku, grawerowanych elastomerowych form do lakierowania, obciągów do druku, obciągów i płyt
do lakierowania, papierów lakierowanych i folii podkładowej, płyt offsetowych wchodzących w skład maszyn drukarskich, włóknin czyszczących,
folii do kałamarzy, gąbek i rękawic poligraficznych, Usługi marketingowe,
Usługi reklamowe i promocyjne, Organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania
rynku, 39 Usługi transportowe i spedycyjne, Towarowy transport drogowy, morski, powietrzny pojazdami i statkami uniwersalnymi i specjalistycznymi, Składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, Usługi
informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, 40 Drukowanie offsetowe, Usługi w zakresie offsetu mianowicie cięcie ploterem,
standaryzacja druku, listwowanie, 42 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, Opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo
techniczne i technologiczne w zakresie specjalistycznych rozwiązań technicznych dla przemysłu budowlanego i górniczego, Testowanie materiałów, Kontrola jakości, Wzornictwo przemysłowe.

(111) 345221
(220) 2021 03 13
(210) 526022
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) MURBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pościelowa Królowa
(510), (511) 24 Tekstylia, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do dekoracji
wnętrz, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Tekstylia do sypialni, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna do celów domowych,
Bielizna pościelowa, Bielizna kuchenna, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Domowa (Bielizna-), Pościel, Wsypa [bielizna
pościelowa], Poszwy na kołdry, Poszwy na poduszki, Prześcieradła,
Papierowa pościel jednorazowa, Kołdry, Koce zawarte w tej klasie,
Kapy na łóżka, Narzuty, Łóżka (Narzuty na-), Przykrycia na łóżka, Podkłady na łóżko, Koce [podkłady] na materace, Dopasowane pokrowce
na materace, Pokrowce i narzuty na meble, Pledy podróżne, Śpiwory,
Ręczniki, Tekstylne chusteczki do nosa, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
oraz detalicznej w tym świadczone online w związku z tekstyliami,
tkaninami, wyrobami tekstylnymi i substytutami wyrobów tekstylnych, wyrobami tekstylnymi wykorzystywanymi w gospodarstwie
domowym, artykułami tekstylnymi do użytku w gospodarstwie domowym, tekstyliami do wyposażenia domu, tekstyliami do dekoracji
wnętrz, artykułami tekstylnymi do użytku jako pościel, tekstyliami
do sypialni, tekstylnymi artykułami kąpielowymi, bielizną do celów
domowych, bielizną pościelową, bielizną kuchenną, bielizną stołową
i kuchennymi artykułami tekstylnymi, bielizną pościelową, bielizną
domową, pościelą, wsypą [bielizna pościelowa], poszwami na kołdry, poszwami na poduszki, prześcieradłami, papierową pościelą
jednorazową, kołdrami, kocami, kapami na łóżka, narzutami, narzutami na łóżka, przykryciami na łóżka, podkładami na łóżka, kocami
[podkłady] na materace, dopasowanymi pokrowcami na materace,
pokrowcami i narzutami na meble, pledami podróżnymi, śpiworami,
ręcznikami, tekstylnymi chusteczkami do nosa, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów,
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wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w celach
promocyjnych i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów
dla celów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama i marketing, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.

(111) 345222
(220) 2021 03 13
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) MURBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pościelowa Królowa
(540)

(210) 526024

(531) 24.09.03, 24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 24 Tekstylia, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do dekoracji
wnętrz, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Tekstylia do sypialni, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna do celów domowych,
Bielizna pościelowa, Bielizna kuchenna, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Domowa (Bielizna-), Pościel, Wsypa [bielizna
pościelowa], Poszwy na kołdry, Poszwy na poduszki, Prześcieradła,
Papierowa pościel jednorazowa, Kołdry, Koce zawarte w tej klasie,
Kapy na łóżka, Narzuty, Łóżka (Narzuty na-), Przykrycia na łóżka, Podkłady na łóżko, Koce [podkłady] na materace, Dopasowane pokrowce
na materace, Pokrowce i narzuty na meble, Pledy podróżne, Śpiwory,
Ręczniki, Tekstylne chusteczki do nosa, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
oraz detalicznej w tym świadczone online w związku z tekstyliami,
tkaninami, wyrobami tekstylnymi i substytutami wyrobów tekstylnych, wyrobami tekstylnymi wykorzystywanymi w gospodarstwie
domowym, artykułami tekstylnymi do użytku w gospodarstwie domowym, tekstyliami do wyposażenia domu, tekstyliami do dekoracji
wnętrz, artykułami tekstylnymi do użytku jako pościel, tekstyliami
do sypialni, tekstylnymi artykułami kąpielowymi, bielizną do celów
domowych, bielizną pościelową, bielizną kuchenną, bielizną stołową
i kuchennymi artykułami tekstylnymi, bielizną pościelową, bielizną
domową, pościelą, wsypą [bielizna pościelowa], poszwami na kołdry, poszwami na poduszki, prześcieradłami, papierową pościelą
jednorazową, kołdrami, kocami, kapami na łóżka, narzutami, narzutami na łóżka, przykryciami na łóżka, podkładami na łóżka, kocami
[podkłady] na materace, dopasowanymi pokrowcami na materace,
pokrowcami i narzutami na meble, pledami podróżnymi, śpiworami,
ręcznikami, tekstylnymi chusteczkami do nosa, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie losowania nagród w celach
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promocyjnych i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów
dla celów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama i marketing, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.

(111) 345223
(220) 2021 03 15
(210) 526113
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) MRÓZ TYMOTEUSZ INFOGRAM, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAKOPLAN
(510), (511) 35 Dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej w Internecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, w mediach elektronicznych prezentacje towarów i usług, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem
powierzchni reklamowej w Internecie, wynajem powierzchni na cele
reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pokazy towarów
dla celów reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyjnych,
usługi w zakresie pokazów towarów, 39 Zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie
informacji turystycznej za pomocą komputera, usługa biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek, organizacja
wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wycieczek turystycznych,
organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie zwiedzania miasta, usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi w zakresie organizowania wycieczek,
usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, usługi w zakresie
organizowania wycieczek na rzecz turystów, doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, informacja
turystyczna, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wycieczek, udostępnianie
informacji turystycznych za pomocą komputera, świadczenie usług
w zakresie informacji podróżnej, udzielanie informacji dotyczących
podróży, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, 41 Publikacje multimedialne, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne,
publikowanie dokumentów, publikowanie literatury instruktażowej,
publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie plakatów, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych,
publikowanie recenzji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji map, usługi
w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikowania
online, usługi wydawnicze, wydawanie przewodników turystycznych,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.
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(111) 345224
(220) 2021 03 15
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) JUSZKIEWICZ JAKUB KUBRI, Jastrowie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADELYN JADEIT ATELIER
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021
(210) 526115

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Płytki do skrobania ciała do stosowania w terapii gua sha,
Przyrządy do masażu, Aparaty do masażu, Piłki do masażu, Rękawice
do masażu, Urządzenia do masażu, Masażery do głowy, Przyrządy do masażu ręcznego, Wałki piankowe do masażu, Podkładki do masażu termicznego Urządzenia do masażu stóp, Urządzenia do masażu ciała, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Urządzenia do masażu szyi Urządzenia
do masażu pleców, Przyrządy do masażu estetycznego, Aparaty do masażu wibracyjnego, Urządzenia do masażu generujące wibracje, Urządzenia
do głębokiego masażu cieplnego, Masażery do głowy na baterie, Urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do masażu
szyi i ramion, Elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego,
Elektryczne urządzenia do masażu głowy do użytku domowego, Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, Rollery do twarzy,
Rollery do masażu twarzy, Masażery twarzy do użytku domowego, Płytki
Gua Sha, Akcesoria do masażu twarzy, Akcesoria do masażu ciała, Grzebienie jadeitowe do masażu skóry głowy, Akcesoria do masażu skóry głowy,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Udostępnianie porad dotyczących
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do masażu twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do masażu ciała, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rollerami do masażu
twarzy, Usługi sprzedamy detalicznej w związku z płytkami Gua Sha,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami do masażu skóry
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do masażu
twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do masażu
ciała, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rollerami do masażu twarzy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płytkami Gua Sha, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami do masażu skóry głowy.
(111) 345225
(220) 2021 03 15
(210) 526118
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BUDNEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEDINA
(510), (511) 35 Organizowane wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (dla osób trzecich), organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Prace biurowe, Zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 36 Wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
inwestycyjne w zakresie nieruchomości, usługi deweloperskie dotyczące wszelkich finansów związanych z nieruchomościami, tworzenie funduszy inwestycyjnych, doradztwo finansowe, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych, usługi w zakresie
organizowania procesów przeniesienia własności nieruchomości,
operacje i usługi finansowe, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, 37 Budownictwo, Czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, konsultacje budowlane, Usługi dotyczące

budowy, eksploatacji, remontu i konserwacji obiektów budowlanych,
Nadzór budowlany, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa
i inwestora zastępczego robót budowlanych, Usługi deweloperskie
dotyczące budowy, eksploatacji, remontu i konserwacji, montażu
i instalacji związanych z nieruchomościami, 41 Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, wystaw kulturalnych. zjazdów, przyjęć, informacja o imprezach rozrywkowych, wypoczynku,
spektakle, nocne kluby, usługi zespołów muzycznych i orkiestr, 43
Usługi barowe, hotelowe, restauracji, drink-barów, rezerwacja noclegów, wynajmowanie sal.

(111) 345226
(220) 2021 03 15
(210) 526132
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) MATEJEK JAROSŁAW DEVSELITE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zajączek Uczy
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoróżowy, biały, jasnoniebieski
(531) 03.05.01, 03.05.24, 03.05.26, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01,
26.01.15
(510), (511) 41 Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Nauczanie języków obcych.
(111) 345227
(220) 2021 03 15
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) MORAS DAMIAN, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) north53°
(540)

(210) 526134

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.05, 24.17.07,
24.17.09, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy.
(111) 345228
(220) 2021 03 15
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) FREE MARIA JOLANTA, Woryty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK ZATOKA
(540)

(210) 526135

(591) ciemnoniebieski, granatowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.13
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, Pensjonaty.
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(111) 345229
(220) 2021 03 15
(210) 526136
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) PÓŁROLNIK EWELINA PRO-SUKCES, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIMBAILA
(510), (511) 41 Szkoły tańca, Udzielanie lekcji tańca, Organizowanie
pokazów tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci,
Usługi w zakresie klubów tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Imprezy
taneczne, Organizowanie imprez tanecznych, Usługi edukacyjne
związane z tańcem, Pokazy taneczne na żywo, Rozrywka w postaci
występów tanecznych na żywo, Zapewnianie szkoleń online, Widowiska muzyczne, Prezentacja przedstawień muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych,
Występy muzyczne na żywo, Widowiska muzyczne na żywo, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Usługi w zakresie publikowania online, Usługi
trenerskie, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie
edukacji muzycznej, Imprezy kulturalne, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez
rekreacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Usługi
imprez muzycznych na żywo.
(111) 345230
(220) 2021 03 16
(210) 526142
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732) PLEWIŃSKI MICHAŁ KANCELARIA PRAWNA PROSTO
O PRAWIE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prosto o Prawie
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania
biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, 45 Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi
informacji prawnej, Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne
dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące
testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne z zakresu
zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw
licencyjnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw
autorskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją
firm, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie doradztwa
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prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], Doradztwo prawne.

(111) 345231
(220) 2021 03 16
(210) 526143
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732)	ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA DROGAMANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA, Wąwolnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 01.01.05, 06.07.04, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty, masło, kefir,
maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mleczarskich,
usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi
marketingowe, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży produktów mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż produktów mleczarskich.
(111) 345232
(220) 2021 03 16
(210) 526144
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732)	ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA DROGAMANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA, Wąwolnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA
(540)

(591) żółty, biały
(531) 01.01.05, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty, masło, kefir,
maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mleczarskich,
usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi
marketingowe, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży produktów mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
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handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż produktów mleczarskich.

(111) 345233
(220) 2021 03 16
(210) 526145
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Unicall Communication Group
(510), (511) 9 Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji,
Sprzęt komputerowy do telekomunikacji, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do komunikacji sieciowej, Interfejsy komunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne bazy
danych, Serwery plików, Platformy oprogramowania komputerowego, Programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej,
Telemarketing, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu
działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usług outsourcingu w dziedzinie analityki
biznesowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu w zakresie
promocji działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Kampanie marketingowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Usługi związane z personelem, Analizy badań
rynkowych, Analiza trendów biznesowych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, Analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie
analizy biznesowej, Badania opinii publicznej, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Przetwarzanie danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych
baz danych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], Analizy kosztów, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Księgowość i rachunkowość, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi biurowe w zakresie
organizowania spotkań, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Wynajem sprzętu biurowego,
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 36
Usługi finansowe, Analizy finansowe, Ubezpieczenia, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Administrowanie działalnością ubezpieczeniową, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
Pośrednictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem biur do coworkingu, Obsługa
płatności, Windykacja, Usługi doradztwa emerytalnego, Administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, Usługi zwią-

zane z funduszami emerytalnymi, 37 Instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, 38 Usługi
komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, Usługi komunikacji telematycznej, Świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, Transmisja publikacji elektronicznych online, Udostępnianie komputerowej bazy
danych, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Telekomunikacja, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Wypożyczanie aparatury i instalacji
telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
z bazami danych, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, Elektroniczna transmisja wiadomości, Transmisja
strumieniowa danych, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Transmisja wiadomości i aktualności, Usługi telematyczne [transmisja danych], Zapewnianie dostępu do baz danych, 39 Doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, Doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzinie
usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, Doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, Usługi rezerwacji podróży
turystycznych, Rezerwacja transportu, Rezerwacja wypożyczanych
samochodów, Rezerwacja biletów lotniczych, Usługi rezerwacji
wczasów i podróży, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu
pasażerów, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem
miasta, Udzielanie informacji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, Informacja turystyczna, Informacja o transporcie, Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej,
41 Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych,
Biura rezerwacji biletów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, Udzielanie informacji
związanych ze sportem, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, 42 Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku
w komunikacji, Hosting aplikacji mobilnych, Instalacja, konserwacja
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści
wideo i wiadomości, Inżynieria telekomunikacyjna, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Kontrola dostępu jako
usługa [ACaaS], Chmura obliczeniowa, Hosting treści cyfrowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych,
Opracowywanie platform komputerowych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Instalacja programów komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Infrastruktura jako usługa (IaaS),
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie techniczne i doradztwo, Opracowywanie
projektów technicznych, Usługi techniczne w zakresie pobierania
oprogramowania, Usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania
danych, Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Doradztwo
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techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, 43 Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share],
Świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla
podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Informacja hotelowa, Udzielanie informacji
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.

(111) 345234
(220) 2021 03 16
(210) 526147
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732)	ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA DROGAMANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA, Wąwolnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 01.01.05, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty, masło, kefir,
maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mleczarskich,
usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi
marketingowe, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży produktów mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż produktów mleczarskich.
(111) 345235
(220) 2021 03 16
(210) 526148
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732)	ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA
DROGA-MANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA,
Wąwolnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA
(540)

(531) 01.01.05, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
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(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty, masło, kefir,
maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mleczarskich,
usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi
marketingowe, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży produktów mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż produktów mleczarskich.

(111) 345236
(220) 2021 03 16
(210) 526155
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ISOFASTER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność
i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 25 Odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 Artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 345237
(220) 2021 03 16
(210) 526174
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM MOTORYZACJI
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi związane
ze sportem i kulturą.
(111) 345238
(220) 2021 03 16
(210) 526177
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) REYNOLDS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOLTER CAFÉ
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 02.09.01, 11.03.04, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.

(111) 345239
(220) 2021 03 16
(210) 526178
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) REYNOLDS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA ERGOSPIROMETRII
(540)

damska, Odzież, Paski [odzież], Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Bielizna damska, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów
jak: bluzy z kapturem, bluzy dresowe. kurtki bluzy, bluzy sportowe,
spodnie, spodnie dresowe, koszulki z krótkim rękawem, koszulki bez
rękawów, koszulki polo, kurtki, spodenki, krótkie spodnie, sukienki
damskie, spódnice, legginsy, bluzki, czapki [nakrycia głowy], czapki
i czapeczki sportowe, kominiarki, skarpetki, majtki, maski ochronne
[odzież], maski ochronne [modna odzież], bielizna, paski, swetry,
obuwie, koszule, rękawiczki, kąpielówki, odzież do spania, odzież
treningowa, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież wierzchnia
dla dzieci, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla
kobiet, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież męska, odzież
damska, odzież, paski [odzież], odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna damska, saszetki męskie, saszetki biodrowe, portfele.

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.

(111) 345242
(220) 2021 03 17
(210) 526199
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SPV BORYSZEW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO SM
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami.

(111) 345240
(220) 2021 03 16
(210) 526191
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) DCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCU UBEZPIECZENIA
(540)

(111) 345243
(220) 2020 03 09
(210) 511160
(151) 2021 09 01
(441) 2020 05 04
(732)	AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTISGO HEALTHY ENERGY
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12,
29.01.13
(510), (511) 36 Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi finansowe
związane z ubezpieczeniami, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów.

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy mineralne do żywności mianowicie: odżywki białkowe, preparaty z mikro-i makroelementami, odżywki regeneracyjne i energetyczne, przekąski z dużą zawartością białka, wszystkie wyżej wymienione produkty przeznaczone do użytku przez ludzi
w celach niemedycznych, 32 napoje w tym żele izotoniczne, napoje
w tym żele energetyczne, wszystkie wyżej wymienione produkty
przeznaczone do użytku przez ludzi w celach niemedycznych.

(111) 345241
(220) 2021 03 16
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) KRAWCZYK SŁAWOMIR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POINT X
(540)

(210) 526192

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Bluzy z kapturem, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy
sportowe, Spodnie, Spodnie dresowe, Koszulki z krótkim rękawem,
Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Kurtki, Spodenki, Krótkie
spodnie, Sukienki damskie, Spódnice, Legginsy, Czapki [nakrycia głowy), Czapki i czapeczki sportowe, Kominiarki, Skarpetki, Majtki, Maski
ochronne [odzież), Maski ochronne [modna odzież], Bielizna, Swetry,
Obuwie, Koszule, Rękawiczki, Kąpielówki, Odzież do spania, Odzież
treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież sportowa, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież

(111) 345244
(220) 2020 07 14
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) FLAMM MILENA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLASH BOUTIQUE
(540)

(210) 516046

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież damska.
(111) 345245
(220) 2020 07 23
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) WARGALA JOANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 516388
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(540)	AIR DANCE academy
(540)

(591) czerwony, różowy, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.24, 02.07.02, 02.07.16, 02.07.23
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane,
urządzania do nauczania, 35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowanych wydarzeń sportowych, usługi marketingowe,
usługi menadżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 dostarczenie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, prowadzenie filmów, innych niż reklamowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kultura fizyczna, nauczania indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie
zajęć fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
trenerskie, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 345246
(220) 2020 08 03
(210) 516685
(151) 2021 08 23
(441) 2021 02 22
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Baika
(510), (511) 3 kosmetyki łagodzące objawy ukąszenia owadów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego,
kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy
na dzień, kremy na noc, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kosmetyki łagodzące podrażnienia skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki w formie żeli, pianki [kosmetyki], żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], maści do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty wybielające do zębów, balsamy, inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, mydła i żele, pianka pod prysznic i do kąpieli,
kosmetyki dla zwierząt, nielecznicze płukanki stomatologiczne, kosmetyki łagodzące podrażnienia skóry w postaci żeli, pianek, kremów, balsamów i maści, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki na otarcia i podrażnienia skóry, płyny do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], balsamy po opalaniu, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], mleczko po opalaniu, środki nawilżające po opalaniu,
żele po opalaniu [kosmetyki], olejki do nawilżania skóry po opalaniu,
żele do ciała, żele do opalania, nielecznicze balsamy, żele do użytku
kosmetycznego, kosmetyki łagodzące oparzenia słoneczne, kosmetyki łagodzące oparzenia termiczne, kosmetyki łagodzące odparzenia, płynne kremy [kosmetyki], emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, szampony, szampony do ciała, odżywki do ust, odżywki
do włosów, kosmetyki wspomagające regenerację naskórka, kremy
dermatologiczne [inne niż lecznicze], dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, wybielające żele dentystyczne, preparaty łagodzące do celów nieleczniczych, 5 kremy
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lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy lecznicze do ochrony
skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do użytku dermatologicznego, kremy
uśmierzające ból, kremy z hydrokortyzonem, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, miejscowe kremy znieczulające, żele do użytku dermatologicznego, balsamy zawierające substancje lecznicze, emulsje do rąk zawierające
substancje lecznicze, lek łagodzący objawy alergii, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, lecznicze żele do ciała, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy przeciw swędzeniu, kremy ziołowe do celów medycznych, preparaty łagodzące ukąszenia
owadów, preparaty łagodzące podrażnienia skóry, preparaty farmaceutyczne w postaci żeli, maści do celów farmaceutycznych, maści
lecznicze do stosowania na skórę, maści przeciw swędzeniu, ziołowe produkty lecznicze, preparaty weterynaryjne, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych,
stomatologiczne środki profilaktyczne, preparaty stomatologiczne,
preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty łagodzące otarcia,
preparaty łagodzące podrażnienia, preparaty łagodzące do celów
leczniczych, preparaty na oparzenia słoneczne, preparaty na odparzenia, preparaty na oparzenia termiczne, żele antybakteryjne, żele
przeciwzapalne, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, żele stosowane miejscowo do udzielania pierwszej pomocy, żele
nawilżające do użytku osobistego, medyczne kremy terapeutyczne,
lecznicze kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp, kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, leki ziołowe, preparaty farmaceutyczne, lecznicze kremy do ciała, lecznicze preparaty do kąpieli
działające kojąco na mięśnie, preparaty wspomagające regenerację
naskórka, produkty farmaceutyczne, substancje farmaceutyczne,
preparaty przeciw swędzeniu, odżywki do skóry, płynne opatrunki
do ran skóry, płynne opatrunki w sprayu, lecznicza guma do żucia,
preparaty ziołowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty
i artykuły dentystyczne.

(111) 345247
(220) 2020 12 21
(210) 522456
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) STEFAŃSKA IZABELA INKUBATOR INSPIRACJI PRACOWNIA
TWÓRCZEJ EDUKACJI I ROZWOJU, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASTYKA EKSPRESYWNA
(540)

(591) granatowy, żółty, różowy, turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.06, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 25 kombinezony [odzież], nieprzemakalna odzież
wierzchnia, odzież, odzież męska, damska i dziecięca, odzież nieprzemakalna, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież robocza,
odzież wodoodporna, 41 edukacja, edukacja, rozrywka i sport, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], wyższe uczelnie
[edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi szkół
[edukacja], edukacja dorosłych, edukacja (informacje dotyczące-),
edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, nauczanie i szkolenia,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
szkolenia dla dorosłych, skomputeryzowane szkolenia, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
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szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla
dzieci, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, 44 terapia sztuką, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi terapeutyczne.

(111) 345248
(220) 2020 12 31
(210) 522786
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) ZASĘPA PIOTR MONUMENT, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORSA
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty treningowe
[obuwie sportowe], czapki jako nakrycia głowy, nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, odzież, 28 deskorolki, torby na deskorolki, deskorolki [sprzęt
rekreacyjny], hulajnogi [zabawki], deski snowbordowe.
(111) 345249
(220) 2021 01 14
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 01
(732) KOŚCIUK DOROTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Och Natura
(540)

(210) 523123

(591) złoty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne.
(111) 345250
(220) 2021 02 04
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) ZUP ELSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELSTOP
(540)

(210) 524096

(591) biały, czarny, żółty, czerwony, zielony
(531) 26.02.03, 26.02.12, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 Przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, Podświetlane drogowskazy, Reflektory do sygnałów drogowych, Świecące znaki drogowe, Systemy rozpoznawania znaków drogowych,
Urządzenia do kontroli ruchu drogowego [oświetlenie], Urządzenia
do kontroli ruchu drogowego [świecące], Urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], Urządzenia do sterowania ruchem
drogowym [znaki świetlne], Urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektroniczne], Urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], Urządzenia do sterowania ruchem drogowym
[mechaniczne], Urządzenia do wykrywania ruchu drogowego, Znaki
drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki drogowe z metalu [mechaniczne], Znaki drogowe z metalu [świecące], Drogowe latarnie
ostrzegawcze, Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, Elektroniczne
urządzenia do kontroli ruchu drogowego, Elektroniczne urządzenia
do sterowania ruchem drogowym, Elektryczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, Elektryczne urządzenia do sterowania ruchem

drogowym, Mechaniczne znaki drogowe, Niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym [mechaniczne], Niemetalowe panele
informacji o ruchu drogowym [znaki świetlne], Niemetalowe znaki
drogowe [mechaniczne], Niemetalowe znaki drogowe [świecące],
Ostrzegawcze światła drogowe, Pachołki drogowe, Pachołki drogowe [mechaniczne], Pachołki drogowe [świecące], Pachołki drogowe
z tworzyw sztucznych [podświetlone], Urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, Aparatura sygnalizacyjna, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Lampy sygnalizacyjne, Latarnie sygnalizacyjne, Światła obrotowe [sygnalizacyjne], Sygnalizacyjne lampy,
Sygnalizatory kierunkowe [świecące lub mechaniczne], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 37 Instalacja systemów gaszenia pożaru,
Instalowanie systemów wykrywania pożarów, Konserwacja i naprawa
systemów wykrywania pożaru, Instalacja systemów wyciągowych
dymu, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Instalacja sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa,
Instalacja systemów telewizji przemysłowej, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci
LAN, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów aktywnej
informacji wizualnej przejść dla pieszych, Instalacja aktywnych znaków drogowych, Instalacja tablic aktywnej informacji drogowej, 42
Projektowanie systemów aktywnej informacji wizualnej przejść dla
pieszych, Projektowanie aktywnych znaków drogowych, Projektowanie tablic aktywnej informacji drogowej.

(111) 345251
(220) 2021 02 07
(210) 524236
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) BG LABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Orzesze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVELLIE
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Odświeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, Płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Kremy perfumowane, Olejki naturalne do perfum, Spraye do ciała
[nielecznicze], Spraye do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kremy pod prysznic, Kremowe mydło do ciała, Kostki mydła
do mycia ciała, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła
w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie,
Mydła w płynie do rąk i twarzy, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła
w postaci żelu, Mydło niewymagające użycia wody, Mydło do skóry,
Mydło aloesowe, Mydła w żelu, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod
prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach do użytku osobistego, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli stóp, Nielecznicze
mydła toaletowe, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi złuszczające
do stóp, Preparaty do mycia rąk, Środek do mycia rąk, Szampony
do ciała, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Aromatyczne olejki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze
żele do kąpieli, Olejek do kąpieli, Zioła do kąpieli, Sole zapachowe
do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty do stóp
[aerozole], Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów,
Dezodoranty do użytku osobistego, Preparaty do ciała w sprayu, Nielecznicze antyperspiranty, Aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, Balsam do cery z wypryskami, Balsam do ciała, Balsamy dla niemowląt, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Balsamy
do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy do pielęgnacji
pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do stóp (Nielecznicze-), Balsamy
do ust, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], Emulsje wygładzające do skóry, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod
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oczy, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki w postaci płynów,
Krem do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Balsam
do włosów, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty
fryzjerskie, Kosmetyki do włosów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Kremy ochronne do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Maseczki do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci, Odżywki do skóry
głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Olejki
do włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów, Płukanki
do włosów [szampon z odżywką], Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płyny do włosów, Płyny do układania włosów, Płyny
do stylizacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do kuracji
wzmacniających włosy, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji
włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty do układania włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty
wygładzające i prostujące włosy, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Szampon
do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony do włosów dla ludzi, Produkty do układania włosów dla mężczyzn, Serum do układania włosów,
Rozjaśniacze do włosów, Pudry do włosów, Proszek do mycia włosów,
Serum do pielęgnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum
do włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach,
Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego,
Żele ochronne do włosów, Żele do włosów, Żele do stylizacji włosów,
Woski do układania włosów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Tonik
do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem, Olejki do brody, Mydło do golenia, Mleczko po goleniu, Produkty
do golenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty
do stosowania przed goleniem, Preparaty kosmetyczne po goleniu,
Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne,
Dentystyczne płyny do płukania ust, Serum do celów kosmetycznych,
Nielecznicze serum do skóry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk],
Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu się, Serum do korekcji oczu, Kosmetyki w postaci kremów, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Krem do jasnej karnacji, Krem
do opalania Krem do opalania dla niemowląt, Krem do skórek wokół
paznokci, Krem do włosów, Krem z retinolem do celów kosmetycznych Kremy BB, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Maseczki do ciała w kremie, Kremy złuszczające, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy wybielające do zębów, Kremy wybielające do skóry,
Kremy ujędrniające skórę, Kremy ujędrniające ciało, Kremy tonizujące
[kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy samoopalające, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy przeciwzmarszczkowe,
Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciw piegom, Kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy pielęgnacyjne
do włosów, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy oczyszczające, Kremy ochronne, Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające do użytku, kosmetycznego, Kremy nawilżające, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy
na noc, Kremy na dzień, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne
do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne,
Kremy korygujące, Kremy konserwujące do skóry, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy
i balsamy do opalania, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy
do włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy, Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy do skóry, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do redukcji
cellulitu, Kremy do polerowania, Kremy do rąk, Kremy do pielęgnacji
skóry na bazie końskiego oleju, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-
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ki], Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do paznokci, Kremy do opalania skóry, Kremy do opalania, Kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do oczyszczania skóry,
Kremy do mycia, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy
do jasnej karnacji, Kremy do golenia, Kremy do demakijażu, Kremy
do depilacji, Kremy do aromaterapii, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy
dla niemowląt [nielecznicze], Krem bazowy, Nawilżające kremy
do skóry [kosmetyki], Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze
kremy do skóry, Nielecznicze kremy pod oczy, Nielecznicze środki
oczyszczające w kremie, Nieleczniczy krem do twarzy, Nieleczniczy
krem na wysypkę pieluszkową, Płynne kremy [kosmetyki], Podkład
w kremie, Puder w kremie do twarzy, Róż kremowy, Róż w kremie,
Szminki w kremie do ust, Zapachowe kremy do ciała, Zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i środków stosowanych
po goleniu, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 5 Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Preparaty
dla niemowląt nie zawierające laktozy, Suplementy z siarą, Żywność
z mleka w proszku dla niemowląt, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia,
Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napary
do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego,
Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności do celów
niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki
witaminowe i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek
do żywności do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Kapsułki
odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów
medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze
dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety
dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące
tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Nektary owocowe
dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia
do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem
cynku, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty
do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe,
Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze],
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty
zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne
dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako zamienniki posiłków, Słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
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niczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin,
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety
składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety
w płynie, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety
zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety zawierające pyłek
sosnowy, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza
w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych,
Żywność dla diabetyków, Lecznicze płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Lecznicze suche szampony, Higieniczne środki
nawilżające, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Żele
nawilżające do użytku osobistego, Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszczające,
Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Preparaty antybakteryjne, Nasączone chusteczki lecznicze, Maści antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty
do dezynfekcji rąk, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
Produkty sterylizujące do przemywania, Przeciwdrobnoustrojowe
płyny do mycia twarzy, Spraye antybakteryjne, Środki bakteriobójcze,
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Środki odkażające do użytku domowego, Środki odkażające, Środki do usuwania bakterii, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjny preparat do mycia
rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze antybakteryjne preparaty
do mycia twarzy, Lecznicze preparaty do mycia rąk, Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze,
Odkażający preparat do mycia rąk, Szampony lecznicze, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Suplementy diety z cynkiem, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, Krem
na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], Kremy dla dzieci [lecznicze],
Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji
skóry do użytku medycznego, Kremy do rąk do celów medycznych,
Kremy do stóp (Lecznicze-), Kremy do stosowania na noc [lecznicze],
Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp,
Kremy na odciski i nagniotki, Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Kremy z hydrokortyzonem, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze
kremy do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu
na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Lecznicze
kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Medyczne kremy terapeutyczne.

(111) 345252
(220) 2021 02 08
(210) 524249
(151) 2021 07 23
(441) 2021 03 29
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANABOSSY
(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) 345253
(220) 2021 02 15
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIS
(540)

(210) 524657

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Interfejsy
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przyrządy do rejestrowania odległości,
Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia nawigacyjne
dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia pomiarowe,
Czujniki poziomu paliwa, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Tachometry, Komputerowe bazy
danych, Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów
pozycyjnych [GPS], 35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, 38 Usługi w zakresie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Łączność poprzez terminale
komputerowe, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
39 Informacja o transporcie, Transport (Usługi nawigacji-), 42 Analizy
systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych elektronicznych, Instalacje oprogramowania
komputerowego, Komputerowy sprzęt (Doradztwo w zakresie-),
Komputery (Odzyskiwanie danych-), Programowanie komputerów,
Projektowanie systemów komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych komputerowych,
Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja-), Oprogramowanie
komputerowe (Instalacje-), Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-), Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie-),
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 Licencjonowanie programów komputerowych, Programy komputerowe
(licencjonowanie-) [usługi prawne].
(111) 345254
(220) 2021 02 16
(210) 524711
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 17
(732) MDC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mDC
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(540)

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Pliki graficzne do pobierania, Pliki multimedialne do pobrania, 16 Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Drukowane
foldery informacyjne, Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Broszury
drukowane, Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane kartonowe tablice reklamowe, 35 Opracowywanie kampanii promocyjnych,
Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Publikowanie tekstów
reklamowych, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki
na rzecz innych osób, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Analiza
marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów
parkingowych, 36 Usługi towarzystw budowlanych, Finansowanie
inwestycji budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Przetwarzanie płatności dla stowarzyszeń budowlanych,
Pośrednictwo w umowach oszczędnościowych towarzystw budowlanych, Usługi konta inwestycyjnego świadczone przez towarzystwa
budowlane, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo
inwestycyjne, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi
agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Zarządzanie
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie
portfelem nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Wyceny
finansowe nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Ocena i wycena
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 37 Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, Naprawcze
roboty budowlane, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Usługi inspekcji
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, Usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Konserwacja nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych,
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa utwardzanych miejsc
parkingowych, 39 Wynajem przestrzeni magazynowej, Dzierżawa
magazynów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Wynajem
obiektów i urządzeń magazynowych, Udzielanie informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, Udostępnianie miejsc
parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Wynajem
garaży i miejsc parkingowych, 42 Projektowanie budowlane, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Ba-
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dania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, Usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości,
Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Projektowanie architektoniczne, Zarządzanie projektami architektonicznymi, Usługi
architektoniczne i inżynieryjne.

(111) 345255
(220) 2021 02 16
(210) 524721
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 17
(732) PIETRAK KATARZYNA INTRAHOUSE, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTRAHOUSE INVESTMENTS
(540)

(591) fioletowy, różowy, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, 37 Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego,
Budowa nieruchomości [budownictwo].
(111) 345256
(220) 2021 02 17
(210) 524731
(151) 2021 09 02
(441) 2021 03 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Basil
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 03.06.01,
03.06.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, 31 Ciastka dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, Pokarm
dla zwierząt domowych, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Pokarm dla
zwierząt domowych w formie gryzaków, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Przysmaki
dla kotów [jadalne], Przysmaki dla psów [jadalne], Piasek do kuwet
dla kotów, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Żwirek dla kotów.
(111) 345257
(220) 2021 02 19
(210) 524883
(151) 2021 08 31
(441) 2021 04 26
(732) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Magnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOT HIT
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(111) 345260
(220) 2021 03 02
(210) 525370
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) KOSD WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nasławice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELO2NY KAMIEŃ
(540)

(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony
(531) 01.01.02, 26.03.01, 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 Jeździki dla małych dzieci, 28 Konie na biegunach [zabawki], Wózki dla lalek.
(111) 345258
(220) 2021 02 19
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) KANIEWSKI PIOTR VESTIS, Szczawnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONA i ON
(540)

(210) 524967

(591) brązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież męska, Odzież damska, Body [odzież], Chusty
[odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Dzianina [odzież], Fulary [artykuły odzieżowe], Futra [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], Halki [odzież], Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Komplety do joggingu [odzież], Komplety do biegania [odzież], Kombinezony [odzież], Kurtki jako odzież sportowa,
Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Maski ochronne [modna
odzież], Maski ochronne [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież, Odzież codzienna, Odzież do biegania, Odzież do spania,
Odzież dziana, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież golfowa,
inna niż rękawiczki, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież
haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana,
Odzież modelująca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież
przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież skórzana, Odzież
sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież
tkana, Odzież treningowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież wełniana, Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla
pań, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Paski materiałowe [odzież], Paski
[odzież], Paski skórzane [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Poszetki
[odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Skóra (odzież ze-), Spodnie do joggingu [odzież],
Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież].
(111) 345259
(220) 2021 02 22
(210) 524981
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 17
(732) SYVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COVIDEZ
(510), (511) 5 Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne.

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skały, gliny, minerałów i betonu, Kruszywo, kruszywa
wykorzystywane do przygotowywania betonu, materiały kruszywowe do stosowania w betonie, kamień, kamienie, kamień naturalny,
kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień podkładowy, pomniki
kamienne, rzeźby kamienne, kamienie pamiątkowe, odłamki kamienia, żwir kamienny, dachówki kamienne, łupki kamienne, kamienie
brukowe, płytki kamienne, kamienie krawężnikowe, kamieniarstwo
(wyroby-), obrobiony kamień naturalny, kamień na pomniki, budowlany kamień naturalny, kamień na ściany, kamień na gzymsy,
aglomerowane materiały kamienne, posągi z kamienia, figurki z kamienia, ozdoby z kamienia, latarnie kamienne [ozdoby ogrodowe
z kamienia], gotowe kamienie brukowe, kamienie brukowe betonowe, kamienie akwariowe dekoracyjne, płytki z kamienia naturalnego,
dekoracje wykonane z kamienia, słupki z naturalnego kamienia, płyty pamiątkowe z kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia, fornir kamienny [materiały budowlane], obudowy kominków z kamienia, skała, glina i minerały, kamienie (materiały wiążące do produkcji-), bloki
wykonane z kamienia naturalnego, kamienie stosowane do wzmacniania nasypów, materiały budowlane z kamienia naturalnego, ozdoby wykonane z kamienia do sadzawek, Nagrobki z kamienia, betonu
lub marmuru, Ozdoby wykonane z kamienia do akwariów, Popiersia
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, Posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, Kamienie do zwieńczeń do słupów podporowych, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, Tablice nagrobne
z kamienia, betonu lub marmuru, Kostka kamienna do brukowania
i układania nawierzchni, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, Kamienie podtrzymujące nasyp w celu umożliwienia
wzrostu roślin, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skały, gliny, minerałów i betonu, Kruszywo,
kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, materiały
kruszywowe do stosowania w betonie, kamień, kamienie, kamień
naturalny, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień podkładowy, pomniki kamienne, rzeźby kamienne, kamienie pamiątkowe,
odłamki kamienia, żwir kamienny, dachówki kamienne, łupki kamienne, kamienie brukowe, płytki kamienne, kamienie krawężnikowe, kamieniarstwo (wyroby-), obrobiony kamień naturalny, kamień
na pomniki, budowlany kamień naturalny, kamień na ściany, kamień
na gzymsy, aglomerowane materiały kamienne, posągi z kamienia,
figurki z kamienia, popiersia z kamienia, ozdoby z kamienia, latarnie
kamienne [ozdoby ogrodowe z kamienia], gotowe kamienie brukowe, kamienie brukowe betonowe, kamienie akwariowe dekoracyjne,
płytki z kamienia naturalnego, dekoracje wykonane z kamienia, słupki z naturalnego kamienia, płyty pamiątkowe z kamienia, tabliczki
nagrobne z kamienia, fornir kamienny [materiały budowlane], obudowy kominków z kamienia, kamień, skała, glina i minerały, kamienie
(materiały wiążące do produkcji-), bloki wykonane z kamienia naturalnego, kamienie stosowane do wzmacniania nasypów, materiały
budowlane z kamienia naturalnego, ozdoby wykonane z kamienia
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do sadzawek, Nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, Ozdoby
wykonane z kamienia do akwariów, Popiersia z kamienia, betonu lub
marmuru, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, Statuetki z kamienia,
betonu lub marmuru, Posążki z kamienia, betonu lub marmuru, kamienie do zwieńczeń do słupów podporowych, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, Tablice nagrobne z kamienia, betonu lub
marmuru, Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni,
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, kamienie
podtrzymujące nasyp w celu umożliwienia wzrostu roślin.

(111) 345261
(220) 2021 03 02
(210) 525376
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 06
(732)	ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HI!
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, 16 Jednorazowe produkty papierowe, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Materiały filtracyjne z papieru, Materiały filtrujące z papieru, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
(111) 345262
(220) 2021 03 03
(210) 525500
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732)	GRABIANOWSKA MARTA, Boszkowo-Letnisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Libero PREMIO GELATO<br />
(540)

(591) różowy, niebieski, żółty, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.22, 08.01.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, 43 Lodziarnie, Kawiarnia.
(111) 345263
(220) 2021 03 08
(210) 525695
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark Vega Zuppa
(510), (511) 29 Zupy, Gotowe dania zawierające owoce lub warzywa,
Ekstrakty do zup, Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Pasty owocowe i warzywne,
Gotowe produkty z warzyw, Kompozycje owoców przetworzonych,
Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Mieszanki do zup,
Mieszanki warzywne, Wstępnie ugotowana zupa, Zupy błyskawiczne,
Zupy (składniki do sporządzania-), Zupy w proszku, Zupy w puszkach,
Zupy z makaronem, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 32 Napoje bezalkoholowe, które można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy,
napoje warzywne, które można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy, Napoje owocowe, które mogą być podawane na zimno
lub jako przygotowanie zupy, Mieszane napoje warzywno-owocowe,
które mogą być podawane na zimno lub jako przygotowanie zupy,
Soki owocowe lub warzywne, które można podawać na zimno lub
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jako przygotowanie zupy, Koktajle owocowe lub warzywne, które
można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy, Koncentraty
do sporządzania napojów owocowych lub warzywnych, które można
podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy, Zagęszczone soki
owocowe lub warzywne, które można podawać na zimno lub jako
przygotowanie zupy, Skoncentrowany sok owocowy lub warzywny,
które można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy.

(111) 345264
(220) 2021 03 08
(210) 525719
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) VAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.23, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 3 Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Pokojowe
spraye zapachowe, Preparaty do odświeżania dywanów, Preparaty
zapachowe do pomieszczeń, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Środki do usuwania
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki zapachowe do pomieszczeń, Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Płyny
do czyszczenia, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty myjące,
Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki
do czyszczenia kuwet, Środki do czyszczenia toalet, Środki do mycia
szkła, Preparaty toaletowe, Neutralizator nieprzyjemnych zapachów
w toaletach, Neutralizator zapachu dymu w sprayu do pomieszczeń
(bez dodatku substancji zapachowych), Neutralizator zapachów toalecie (bez dodatku substancji zapachowych) w sprayu.
(111) 345265
(220) 2021 03 09
(210) 525770
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Promopur
(510), (511) 1 Kleje przemysłowe, Kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje poliuretanowe, Kleje krzemoorganiczne, Kleje organiczno-mineralne, Spoiwa klejowe, Wypełniacze mineralne do użytku w przemyśle, Wypełniacze z żywic syntetycznych,
Wypełniacze [substancje chemiczne], Powłoki poliuretanowe [inne niż
farby], Poliuretany, Nieprzetworzony poliuretan, Prekursory chemiczne do wytwarzania pianki poliuretanowej, Tworzywa sztuczne w postaci pianek, Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki,
Składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa
i przemysłu, Tworzywa sztuczne w stanie surowym, Związki i preparaty chemiczne do stosowania jako środki pomocnicze w budownictwie
i przemyśle, Dodatki chemiczne, 17 Materiały izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Kleje izolacyjne, Klejące mieszanki uszczelniające, Wypełniacze izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Szczeliwa z poliuretanu, Pianka
poliuretanowa do celów izolacyjnych, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa
w odcinkach, do użytku w produkcji, Pokosty (izolacyjne), Farby izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki izolacyjne, Tworzywa
sztuczne półprzetworzone, Żywice syntetyczne półprzetworzone.
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(111) 345266
(220) 2021 03 09
(210) 525775
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sil-Pur
(510), (511) 1 Kleje przemysłowe, Kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje poliuretanowe, Kleje krzemoorganiczne, Kleje organiczno-mineralne, Spoiwa klejowe, Wypełniacze mineralne do użytku w przemyśle, Wypełniacze z żywic syntetycznych,
Wypełniacze [substancje chemiczne], Powłoki poliuretanowe [inne niż
farby], Poliuretany, Nieprzetworzony poliuretan, Prekursory chemiczne do wytwarzania pianki poliuretanowej, Tworzywa sztuczne w postaci pianek, Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki,
Składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa
i przemysłu, Tworzywa sztuczne w stanie surowym, Związki i preparaty chemiczne do stosowania jako środki pomocnicze w budownictwie
i przemyśle, Dodatki chemiczne, 17 Materiały izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Kleje izolacyjne, Klejące mieszanki uszczelniające, Wypełniacze izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Szczeliwa z poliuretanu, Pianka
poliuretanowa do celów izolacyjnych, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa
w odcinkach, do użytku w produkcji, Pokosty (izolacyjne), Farby izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki izolacyjne, Tworzywa
sztuczne półprzetworzone, Żywice syntetyczne półprzetworzone.
(111) 345267
(220) 2021 03 09
(210) 525805
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) POLSKA GRUPA INSTALACYJNA OZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pgi Polska Grupa Instalacyjna OZE
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 24.17.02,
26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego
na energię elektryczną, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku
domowego, Falowniki fotowoltaiczne, Fotodiody, Fotokomórki do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, Fotowoltaiczne moduły słoneczne,
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
Komórki fotowoltaiczne, Matryce do paneli słonecznych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa
słoneczne z krzemu krystalicznego, Panele słoneczne, Przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Generatory do turbin
wiatrowych, 11 Pompy ciepła do przetwarzania energii, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Urządzenia magazynujące energię słoneczną
do celów grzewczych, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów
energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa generatorów elektrycznych
oraz silników wiatrowych, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Instalowanie
urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń elektrycznych zasilanych
energią słoneczną, Instalowanie baterii słonecznych-fotowoltaika, Instalowanie elektrycznych urządzeń pomiarowych, Instalowanie kolektorów
elektrycznych, Instalowanie akumulatorów elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych do pojazdów, baterii
wysokonapięciowych, Instalowanie elektrycznych urządzeń kontrolno-

-sterujących, złączników elektrycznych, przemienników, inwerterów,
przekaźników elektrycznych, przełączników elektrycznych, przetwornic
elektrycznych, przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, Instalowanie urządzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych, złączy do przewodów elektrycznych, złączy,
Montaż i naprawa instalacji grzewczych-pompy ciepła, maty grzewcze,
Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej-fotowoltaika,
falowniki, akumulatory elektryczne, Budowa instalacji fotowoltaicznych,
40 Wytwarzanie energii elektrycznej-fotowoltaika, Montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie
energii elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej
z energii geotermalnej, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

(111) 345268
(220) 2021 03 11
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) JASTRZĘBIOWSKA NEL, Rajsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKA PRACOWNIA
(540)

(210) 525955

(531) 03.07.01, 03.07.21, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 19 Płytki, 37 Konserwacja dzieł sztuki.
(111) 345269
(220) 2021 03 12
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) DOMACHOWSKA DANIELA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Wilga
(540)

(210) 525967

(591) zielony, biały
(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, 44 Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości.
(111) 345270
(220) 2021 03 12
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) FOOD MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FM FOOD MACHINES
(540)

(210) 525973

(591) szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Gotowe desery [wyroby cukiernicze].
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(111) 345271
(220) 2021 03 14
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732)	AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGROCHELAT
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 526027

(210) 526028

(591) niebieski, zielony, czarny
(531) 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz naturalny, Nawozy,
Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy
do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy, Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy
azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla
roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin.
(111) 345273
(220) 2021 03 14
(151) 2021 08 20
(441) 2021 04 26
(732)	AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optimiz optymalny kondycjoner wody
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 25.05.01, 27.01.05, 29.01.13

(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do oczyszczania wody, Preparaty do biologicznego oczyszczania wody, Preparaty od oczyszczania
wody, Preparaty do zmiękczania wody, Chemikalia do uzdatniana
wody do nawadniania, Środki do uzdatniania wody.

(111) 345274
(220) 2021 03 14
(210) 526035
(151) 2021 08 18
(441) 2021 05 04
(732)	NASTAJ TOMASZ, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOMADS4x4.eu CAR RENTAL OFFROAD TRAVEL N S W E
(540)

(591) niebieski, zielony, czarny
(531) 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz naturalny, Nawozy,
Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy
do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy, Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy
azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla
roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin.
(111) 345272
(220) 2021 03 14
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732)	AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGROCHELAT AminoWerva
(540)
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(210) 526032

(591) biały, pomarańczowy, czarny, szary, brązowy
(531) 17.05.21, 06.01.02, 06.19.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, prezentacje towarów i usług, organizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą, prowadzenie targów w sektorze
motoryzacyjnym, przygotowywanie wystaw do celów działalności
gospodarczej, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży,
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, reklama i usługi
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama
i marketing, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja
broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, 39 Organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, usługi w zakresie
organizowania wycieczek na rzecz turystów, wypożyczanie środków
transportu, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwacja miejsc
na transport pojazdami silnikowymi, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących tras
samochodowych, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji na temat usług kierowania pojazdami, udzielanie informacji
turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, organizowanie
transportu, organizowanie transportu i podróży, transport drogowy,
transport lądowy, transport samochodowy, usługi transportowe,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi prowadzenia
pojazdów, usługi w zakresie organizowania transportu, organizowanie wycieczek, usługi w zakresie planowania wycieczek, zapewnianie
transportu pasażerów drogą lądową, usługi transportu drogowego
dla pasażerów, informacja o transporcie, rezerwacja transportu,
transport pasażerski, rezerwacja miejsc na podróż, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, wypożyczanie samochodów,
usługi przewodników turystycznych, udzielanie informacji turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja turystyczna,
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi w zakresie
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rezerwacji podróży i środków transportu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, rezerwacja samochodów do wynajęcia,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem pojazdów, wynajem samochodów, organizowanie
wynajmu pojazdów, wypożyczanie części pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, 41 Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych,
organizowanie seminariów, organizowanie zawodów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie
wycieczek w celach rozrywkowych, nauka jazdy, informacja o edukacji, publikowanie książek, czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, wydawanie przewodników turystycznych, kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem
turystycznym, usługi rekreacyjne, obozy rekreacyjne, udostępnianie
sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów
rekreacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, organizowanie konferencji związanych z reklamą, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie czasopism, wypożyczanie
urządzeń wypoczynkowych.

(111) 345275
(220) 2021 03 16
(210) 526146
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piegołaki
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż,
Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy
składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna
owsianka, Budynie deserowe, chipsy [produkty zbożowe], Chipsy
kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku
sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki,
batony i guma do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania
na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki
smakowe i przyprawy, Gofry, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery
[wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery
[na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Gotowe sosy, Keczup [sos], Koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna,
Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto],
Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny,
Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony
do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki mąki,
Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze,
Muesli, Musy, Musztarda, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Owsiane (Płatki-), Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki
chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe

do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie
majonezu, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane,
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe,
Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik,
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu,
Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe,
Preparaty zbożowe, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery
warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu,
Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające
się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych,
Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane
z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory
spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane
z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność
zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia,
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze
(nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki],
Słodycze czekoladowe, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe,
Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki
składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos
słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki,
Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy
do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach
orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy
[przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa,
Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti
w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające
śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła
do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop spożywczy, Syropy
smakowe, Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze
warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki-), Żywność na bazie kakao.

(111) 345276
(220) 2021 03 17
(210) 526176
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) J. CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODŁOGITWOICHMARZEŃ.PL

Nr 35/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(591) czarny, biały, czerwony, szary, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.04.01
(510), (511) 27 Wyściełane okładziny podłogowe.
(111) 345277
(220) 2021 03 17
(210) 526187
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) QUANTUM ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jędrzejów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeKUNDA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Wynajem
miejsca na ogłoszenia reklamowe, Organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży pamiątek i upominków, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach oraz
za pośrednictwem strony internetowej: artykułów spożywczych,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, kosmetyków, odzieży
i obuwia dla dzieci i dorosłych, galanterii i biżuterii, gier, zabawek,
artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu RTV i AGD, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów i usług telekomunikacyjnych, 36
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Wynajmowanie
nieruchomości oraz części powierzchni nieruchomości na potrzeby
prowadzenia działalności handlowej i usługowej, Doradztwo w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, Usługi sporządzania
umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, Usługi
bankomatów i wpłatomatów, 43 Usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, Usługi kawiarni, stołówek, Usługi restauracyjne
i barowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringowe.
(111) 345278
(220) 2021 03 19
(210) 526403
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sn
(540)

(531) 26.04.05, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Futerały na laptopy, Pokrowce na laptopy, Skórzane
etui na tablety, Skórzane etui na telefony komórkowe, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Skórzane etui na okulary, 16 Piórniki,
Skórzane piórniki na ołówki, Skórzane okładki na książki, Skórzane
zakładki do książek, Materiały piśmienne, 18 Skóra i imitacja skóry,
Wyroby z materiałów skórzanych i imitacji skóry, Skóry zwierzęce,
Skóry surowe, Skóra syntetyczna, Materiały skórzane, Ręcznie wykonane torebki z naturalnej skóry, Torby i portfele skórzane, Torby
podróżne, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torebki, Torebki
damskie, Skórzane torebki, Małe torebki kopertówki, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki wykonane
z imitacji skóry, Walizy, Walizki, Walizki skórzane, Walizki podróżne
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[podręczne], Walizki na kółkach, Kufry i walizki, Artykuły podróżne
[walizki, torby], Skórzane etui na karty, skórzane etui na wizytówki,
Portfele na karty wizytowe, Etui na klucze wykonane ze skóry, Plecaki, Plecaki skórzane, Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],
Saszetki biodrowe, Pokrowce na bagaż, Pokrowce na parasolki, Parasole i parasolki, Laski do parasoli, Laski i parasole w jednym, Torby
na parasole, Torby na kółkach, Torby na zakupy na kółkach, Aktówki
[wyroby skórzane], Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne
niż odzież], Baty, bicze, Uprzęże, Wyroby rymarskie, Wyroby rymarskie ze skóry, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski skórzane
[odzież], 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie wyrobów skórzanych takich jak torby, torebki, portfele, akcesoria,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie walizek
i toreb podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyrobów skórzanych takich
jak torby, torebki, portfele, akcesoria, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie walizek i toreb podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy.

(111) 345279
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732)	YOSHI SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 526438

(591) różowy
(531) 26.01.03, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Wycena firm, Analizy kosztów,
Audyt działalności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 Doradztwo technologiczne, Doradztwo naukowe, 45 Usługi
rzeczników patentowych, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo związane z ochroną patentową,
Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo dotyczące udzielania
licencji na znak towarowy.
(111) 345280
(220) 2021 03 22
(210) 526467
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria) (ES)
(540) (znak słowny)
(540) SANTANDER F24
(510), (511) 36 Finansowanie leasingu samochodów, Finansowanie
leasingu pojazdów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Pożyczki na zakup leasingowy, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Świadczenie finansowych usług leasingowych,
Finansowanie zakupów w formie leasingu, Udostępnianie funduszy
na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
(leasing), Doradztwo dotyczące kredytów, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi finansowe w zakresie zakupu
pojazdów, Usługi finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe na rzecz
osób fizycznych i osób prawnych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi z zakresu leasingu maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego i środków transportu,
Dzierżawa nieruchomości, Transakcje pieniężne, Leasing finansowy,
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Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Organizowanie
ubezpieczenia, Usługi w zakresie informacji finansowej, doradztwa
finansowego i konsultingu finansowego, Finansowanie zakupów
konsumenckich, Bankowość, nieruchomości.

Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Testowanie w celu
określenia kompetencji zawodowych, Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i personelu, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], Zarządzanie personelem.

(111) 345281
(220) 2021 03 23
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) SOCHA ŁUKASZ PH SOCHA, Zgierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARULAN
(540)

(111) 345283
(220) 2021 03 24
(210) 526588
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG BOHATERÓW
(540)

(210) 526554

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.01.08, 02.01.16, 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów: produkty
toaletowe, kosmetyki, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty
do pielęgnacji i zdobienia paznokci, sztuczne paznokcie, kleje do paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, środki do usuwania
lakierów do paznokci, preparaty do ścierania i polerowania paznokci,
preparaty i żele do pielęgnacji i utwardzania paznokci, emulsje i preparaty do wzmacniania paznokci, kremy do rak i paznokci, kremy
i odżywki do pielęgnacji skóry dłoni i paznokci, podkłady do lakierów
do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, brokat do paznokci, sztuczne paznokcie, pędzle do stylizacji paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, narzędzia do obcinania i polerowania
paznokci oraz wycinania skórek, preparaty do dezynfekcji skóry,
lampy LED kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji paznokci, kleje
do sztucznych rzęs, sztuczne rzęsy, preparaty do depilacji.
(111) 345282
(220) 2021 03 24
(210) 526585
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) SCHAUDER ROMAN BAUPERSONAL, Jaśkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAU PERSONAL
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie
relokacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie
zatrudniania pracowników biurowych, Agencje pośrednictwa pracy,
Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Dobór
personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Gromadzenie informacji na temat
personelu, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Organizowanie
i prowadzenie targów pracy, Biura pośrednictwo pracy, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, Usługi biur pośrednictwa
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, Wyszukiwanie miejsc
pracy, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony,

(111) 345284
(220) 2021 03 24
(210) 526595
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732)	GAJ GRZEGORZ, Krzeszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAGANINI
(510), (511) 39 Transport, Transport drogowy, Transport samochodowy, Krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków samochodami
ciężarowymi, Transport kolejowy, Transport lotniczy, Transport lądowy, Transport morski, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport pasażerski, Logistyka transportu, Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, Usługi tranzytowe, Maklerstwo
transportowe, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Organizowanie transportu, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, Organizowanie przewozu
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, Profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Udostępnianie danych związanych
z metodami transportu, Udostępnianie danych związanych z rozkładami jazdy, Rezerwacja transportu, Usługi informacyjne związane
z transportem towarów, Spedycja krajowa i międzynarodowa, Pakowanie artykułów do transportu, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Świadczenie
usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, Magazynowanie i składowanie towarów, Przechowywanie ładunku, Składowanie ładunków, Składowanie towarów, Usługi
agencji spedycyjnych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania
transportu towarów, Przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków
transportu, Wynajmowanie samochodów, zwłaszcza ciężarowych,
magazynów, miejsc parkingowych.
(111) 345285
(220) 2021 03 25
(210) 526630
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) FINEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virtual Accounting.pl Nowoczesna Księgowość
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18

Nr 35/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi
w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane
prowadzenie rachunkowości.

(111) 345286
(220) 2021 03 25
(210) 526632
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) CICHOCKI MARCIN KUŹNIA TREŚCI, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuźnia Treści
(540)

(591) szary, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, brązowy,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 14.07.04
(510), (511) 35 Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, Usługi edycji tekstów, Redagowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wykonywanie materiałów
reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowanie
materiałów reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych,
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Przygotowywanie
reklam na zamówienie dla osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Reżyserowanie filmów reklamowych, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Usługi
współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Badania w zakresie reklamy,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, Optymalizacja stron internetowych,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 Usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Konsultacje edytorskie, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie publikacji on-line,
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi doradcze
w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania blogów,
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Wydawanie audiobooków,
Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych,
Usługi w zakresie nagrań, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Organizacja szkoleń, Szkolenia w zakresie
reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Produkcja filmów szkoleniowych.
(111) 345287
(220) 2021 03 25
(210) 526633
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) SUNEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun-Expert
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(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 02.01.23
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen energii, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Śledzenie
i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania
sprawozdań finansowych, 40 Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie
energii elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej
z energii geotermalnej, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 Audyt energetyczny, Badania w dziedzinie energii, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii
alternatywnych, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Analizy technologiczne związane
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Doradztwo związane
z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię.
(111) 345288
(220) 2021 03 25
(210) 526634
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ATP
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Silniki
do samochodów, Części konstrukcyjne do samochodów, Ciężarówki,
Samochody dostawcze, Samochody, Naczepy, Przyczepy, 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Naprawy przyczep, Naprawa ciężarówek,
Serwisowanie pojazdów dostawczych.
(111) 345289
(220) 2021 03 25
(210) 526635
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA, Szydłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETCHUP SZYDŁOWSKI śliwkowy
(540)

(591) jasnobrązowy, fioletowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 30 Ketchup, Przyprawy spożywcze składające się głównie
z ketchupu i salsy.
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(111) 345290
(220) 2021 03 25
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 04
(732) SYKUŁA JAKUB, Pęchcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS.COOLING.more than cooling
(540)
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(210) 526644

(591) czerwony, biały
(531) 01.15.17, 15.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Systemy regałów [struktury] metalowe do magazynowania, 7 Urządzenia do transportowania, 11 Maszyny chłodnicze,
Gabloty chłodnicze, Wyciągi [wentylacja], Urządzenia wentylacyjne,
Instalacje wentylacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Elektryczne
wentylatory okienne, Instalacje do wentylacji, Urządzenia do wentylacji, Wentylatory dachowe, Wentylatory sufitowe, Wentylatory
radialne, Wentylatory stołowe, Wentylatory wywiewne, Wentylatory
elektryczne, Wentylatory osiowe, Wentylatory ssące, Wentylatory
pokojowe, Wentylatory eoliczne, Wentylatory wyciągowe, Klimatyzatory, Klimatyzatory pokojowe, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Agregaty klimatyzacyjne, Filtry do klimatyzacji,
Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki ciśnieniowe wody, Zbiorniki
wody pod ciśnieniem, Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean
room], Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 39 Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, 41
Szkolenia personelu, Usługi szkolenia dla personelu, Usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 42 Projektowanie techniczne i doradztwo, Doradztwo technologiczne, Doradztwo techniczne, Doradztwo w zakresie technologii filtracji.
(111) 345291
(220) 2021 03 25
(210) 526649
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) PIERZCHAŁA HALINA FORUM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Forum Design Cards
(510), (511) 16 Karty w postaci kart pocztowych, karty w postaci zawiadomień jako artykuły piśmienne, 40 Drukowanie offsetowe, obróbka papieru.
(111) 345292
(220) 2021 03 25
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 04
(732) CUDNA EMILIA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boogie
(540)

(210) 526654

(540)

(591) ciemnoniebieski, czarny, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.11.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Zarządzanie
mieszkaniami, Administrowanie sprzedażą, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Finansowanie inwestycji
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych, Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Dzierżawa lub
wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie
wynajmu mieszkań, Udzielanie informacji związanych z wynajmem
budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie
budynkami, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pobieranie
czynszu, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Usługi finansowe, Organizowanie kredytów, 39 Wynajem przestrzeni
garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajem
garaży i miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Usługi przystani
dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], Wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, Udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, Udzielanie informacji w zakresie miejsc do cumowania, Usługi portów dla
statków i łodzi, Wypożyczanie barek, Rejsy łodziami wycieczkowymi,
Organizacja i rezerwacja rejsów, 42 Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych.
(111) 345294
(220) 2021 03 30
(210) 526903
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 04
(732) 4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4CF Surf the future STRANGER FUTURES
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne, Akcesoria muzyczne.
(111) 345293
(220) 2021 03 30
(210) 526866
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 04
(732)	ATC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) City Port

(591) zielony, czarny
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
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(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Biznesowe usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Doradzanie przedsiębiorstwom
przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie
strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania
firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo
w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z zarządzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania-), Działalność gospodarcza (Doradztwo
w zakresie zarządzania-), Działalność gospodarcza (Specjalistyczne
doradztwo w zakresie-), Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
Usługi doradcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności
gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności
gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
handlową, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące przedsiębiorstw handlowych, Usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
przemysłowych, Usługi doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące wykorzystania wynalazków, Usługi doradcze w zakresie
analizy biznesowej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze
związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi
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doradztwa w zakresie public relations, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacyjne
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej.

(111) 345295
(220) 2021 03 30
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	AUREUS LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Aureus
(540)

(210) 526910

(591) zielony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 36 Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych.
(111) 345296
(220) 2021 04 06
(210) 527083
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) ROMEXIM SPÓŁKA JAWNA R. BEDNAREK, I. ŁUKJANOWA,
Babice Nowe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blue Water
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 26.01.02
(510), (511) 11 Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Pisuary [armatura sanitarna], Sanitarna armatura
spustowa do rurociągów ściekowych, Sanitarna armatura spustowa
do bidetów, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura spustowa
do pryszniców, Kurki czerpalne [armatura wodociągowa], Armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatura do kąpieli parowych, Akcesoria
łazienkowe, Wyposażenie łazienek, Umywalki wbudowane w szafki,
Umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], Umywalki
łazienkowe na postumencie, Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Umywalki do łazienek,
Umywalki [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki do mycia rąk
[toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywalki [części
instalacji sanitarnych], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne,
Zlewozmywaki w obudowie, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż
meble], Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, Kabiny prysznicowe,
Szklane kabiny prysznicowe, Kabiny natryskowe, Natryski, prysznice, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (wyposażenie ), Muszle
klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Deski sedesowe, Bidety, Miski
klozetowe, Miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, Miski
klozetowe dla dzieci, Pisuary, Pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, zbiorniki do płuczek ustępowych, Sedesy z czyszczącym
strumieniem wody, Toalety, Baterie do umywalek, Baterie do wanien,
Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie
mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Filtry
do kranów [akcesoria hydrauliczne], Filtry do oczyszczania wody,
Filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, Filtry do wody, Filtry
do wody pitnej, Instalacje do ogrzewania wodnego, Piecyki i bojlery
do podgrzewania wody, Podgrzewacze wody, Wyciągi wentylacyjne
do pary, Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Uszczelki do kranów wodociągowych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Rury będące
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częściami instalacji sanitarnych, Elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, Elastyczne rury
wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien,
Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, Elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, Zawory
termostatyczne, Zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych,
Zawory mieszające [krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory mieszające [kurki] do zlewów, Zawory mieszające prysznicowe, Zawory
mieszające [kurki] do umywalek, Zawory [krany] jako części instalacji
sanitarnych, Zestawy prysznicowe, 21 Dozowniki do detergentów,
Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki mydła, Dozowniki mydła w płynie, Dozowniki papieru toaletowego.

(111) 345297
(220) 2021 04 01
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) JEDYNE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOT WITAMINOWY
(540)

(111) 345299
(220) 2021 04 14
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) COMPLIANCE PARTNERS SZPYTKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cp compliance partners
(540)

(210) 527505

(210) 527119

(591) biały, pomarańczowy
(531) 05.07.22, 05.03.13, 08.01.03, 26.11.03, 26.11.12, 26.04.05,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 32 Soki owocowe, Soki warzywne, Mieszane soki owocowe, Mieszane soki warzywne, Napoje owocowe, Napoje warzywne,
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Napoje bezalkoholowe o smaku
owocowym, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje na bazie soku z imbiru,
Napoje zawierające witaminy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi.
(111) 345298
(220) 2021 04 13
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) KLIMCZAK WOJCIECH, Trześnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Gold
(540)

betyków [specjalnie wyprodukowane], 29 Oleje roślinne do celów
spożywczych, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, Oleje
i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze.

(210) 527429

(591) złoty
(531) 01.15.15, 02.09.14, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Artykuły spożywcze dla dia-

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 26.03.01
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe i gospodarcze, Doradztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej,
Doradztwo biznesowe, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo i usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Ekspertyzy i prognozy ekonomiczne, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Audyt
sprawozdań finansowych, Audyt działalności gospodarczej, Audyt
przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo
podatkowe w zakresie rachunkowości, Usługi konsultingowe księgowości podatkowej, 36 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Wyceny finansowe, Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy księgowości], Usługi podatkowe i celne, Usługi informacyjne, planowania, doradcze i konsultacyjne w zakresie opodatkowania, 41 Usługi szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych, Prowadzenie badań i sporządzanie
opinii prawnych, Przygotowywanie dokumentów prawnych, umów
i kontraktów, Usługi pomocy w sprawach spornych, Zastępstwo
procesowe, Usługi prawne w zakresie mediacji i negocjacji, Usługi
arbitrażu, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedsiębiorstw, Usługi prawne związane z wdrażaniem
na rynek nowych produktów i usług, Doradztwo i wsparcie prawne
w procesach inwestycyjnych, Reprezentacja i doradztwo prawne
w zakresie prawa finansowego, rynków finansowych i działania przed
instytucjami finansowymi, Audyty zgodności z prawem i przepisami.
(111) 345300
(220) 2021 04 14
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) OSKA PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CN COLLEGIUM NOVUM
(540)

(210) 527562

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.23, 09.07.01, 09.07.22
(510), (511) 41 Edukacja, Szkolenia edukacyjne, Warsztaty w celach
edukacyjnych, Usługi edukacyjne.
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(111) 345301
(220) 2019 06 11
(210) 500982
(151) 2021 10 27
(441) 2019 08 19
(732) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FABIO
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła kontaktowe, szkło
optyczne, soczewki do okularów, soczewki kontaktowe, okulary
przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne.
(111) 345302
(220) 2021 04 27
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) POŹNIAK PIOTR, Łapiguz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Skóry pielęgnacja i renowacja
(540)

(210) 527209

(210) 528159
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi agencji marketingowych.
(111) 345306
(220) 2021 05 06
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) POL GRZEGORZ, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SmakKurier.pl
(540)

(591) biały, żółty, brązowy
(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Bejce do skóry, Barwniki do skóry, Barwniki, Lakiery,
Rozcieńczalniki do lakierów, Zagęszczacze do lakierów, Preparaty
w postaci farby, Farby [inne niż izolacyjne lub szkolne pudełka z farbami], Koloranty, Utrwalacze do barwników, 3 Środki do polerowania
skóry, Środki konserwujące do skóry, Preparaty czyszczące do skóry
[materiału], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Środki
do czyszczenia tapicerki, Mieszanki czyszczące do usuwania plam,
Płyny do czyszczenia, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], Mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, Ściereczki do czyszczenia
nasączone preparatami do polerowania, Preparaty zapachowe, Preparaty do nabłyszczania skóry, 37 Usuwanie plam ze skóry, Czyszczenia tapicerki, Naprawa i konserwacja tapicerki, Nakładanie farby
w sprayu, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, Udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, Informacja o naprawach, Udzielanie informacji
dotyczących restauracji mebli.
(111) 345303
(220) 2021 04 06
(210) 527104
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 19
(732) DEPUT TOMASZ, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARLOY
(510), (511) 3 Esencje i olejki eteryczne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do włosów, Mydła i żele, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych.
(111) 345304
(220) 2021 04 06
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) DEPUT TOMASZ, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARLOY
(540)

(111) 345305
(220) 2021 04 08
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 26
(732) STARLORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARLORD
(540)
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(210) 527106

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 3 Olejki zapachowe, Olejki eteryczne, Mydła i żele, Preparaty do włosów, Środki perfumeryjne i zapachowe, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki.

(210) 528479

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 11.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami
w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public
relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej
w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie
informacji na temat reklamy, Elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promocji, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron
internetowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy,
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości
korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności
gospodarczej, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie,
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Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja reklam, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Projektowanie materiałów
reklamowych, Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowywanie kampanii
reklamowych, Reklama, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
Rozwój planu marketingowego, Rozwój kampanii promocyjnych dla
przedsiębiorstw, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Usługi franczyzowe związane
z pomocą w zakresie marketingu, Zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, Doradztwo
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Usługi reklamy graficznej,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie reklamy graficznej, 39 Skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, Usługi informacyjne
w zakresie przewozu ładunku, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Dostawa żywności, Dostawa pizzy, Dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Doręczanie paczek przez kuriera, Dostarczanie paczek,
Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów przez kuriera, Transport drogą kurierską, Usługi kurierów i posłańców, Usługi kurierskie,
Usługi przewozu paczek, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie
trasy), Przewożenie i dostarczanie towarów, Organizowanie transportu, Transport drogowy, Transport dwukołowymi pojazdami mechanicznymi, Transport i dostawy towarów, Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Organizacja i rezerwacja podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Rezerwowanie transportu, Skomputeryzowane planowanie związane z transportem, Udzielanie informacji
dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków
elektronicznych, Udzielanie informacji związanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, Usługi
doradcze związane z transportem, Usługi doradcze związane z transportem towarów, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów
podczas transportu [informacje dotyczące transportu], Usługi informacyjne związane z metodami transportu, Usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży, Usługi w zakresie rezerwowania podróży, Usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących
transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, Przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, Przetwarzanie żywności, Usługi
konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, 42
Usługi graficzne, Usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, Planowanie, projektowanie

i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie
stron
internetowych,
Projektowanie,
tworzenie
i programowanie stron internetowych, Tworzenie i projektowanie
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron
internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] barów, Projektowanie broszur, Projektowanie druków, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie
materiałów drukowanych, Projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, 43 Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na spotkania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy
wakacyjne, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie
biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Porady
dotyczące przepisów kulinarnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji,
Udzielanie informacji w zakresie barów, Usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Kontraktowe usługi
w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie
jedzenia i napojów, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi snack-barów,
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi świadczone przez
bary bistro, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie
gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Doradztwo dotyczące
licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych
[usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich [usługi prawne], Profesjonalne konsultacje prawne
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dotyczące franchisingu, Zarządzanie własnością intelektualną, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne].

(111) 345307
(220) 2021 03 12
(210) 526009
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYNDLINY MADEJ WRÓBEL 1992 ŚLONSKO ZE ŚLĄSKA
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.11.25, 24.13.25
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kiełbasy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny surowe, Wędzonki, Kaszanki, Pasztety, Ekstrakty mięsne, Konserwy mięsne, Tłuszcze
zwierzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby garmażeryjne mięsne.
(111) 345308
(220) 2021 03 12
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLONSKO ZE ŚLĄSKA
(540)

(210) 526010

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kiełbasy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny surowe, Wędzonki, Kaszanki, Pasztety, Ekstrakty mięsne, Konserwy mięsne, Tłuszcze
zwierzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby garmażeryjne mięsne.
(111) 345309
(220) 2021 03 12
(210) 526075
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) WYDAWNICTWO EDIPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pink BOOK

71

(540)

(591) czarny, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, Publikacje ładowalne w postaci
elektronicznej z Internetu, Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci książek, gazet,
magazynów, czasopism, periodyków, poradników, Publikacje drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych,
Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Kasety, Płyty, Pliki graficzne i muzyczne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Aplikacje,
oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, Oprogramowanie
komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie blogów, Fotografie cyfrowe do pobrania,
Czytniki książek cyfrowych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Elektroniczne katalogi, Oprogramowanie umożliwiające
utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach
konsumenckich, Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie recenzji, rekomendacji i rankingów produktów i usług
osób trzecich, 16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Gazety,
Dzienniki, Periodyki, magazyny, Czasopisma drukowane, Książki, Serie
książek, poradniki, Podręczniki, Słowniki, Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, Ulotki, Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, Plany, Naklejki, Nalepki, Znaczki, Plakietki papierowe, Obwoluty, Opakowania książek, Oprawy książek, Papier
do owijania książek, Podpórki do książek, Zakładki do książek, Plakaty,
Prospekty, Rysunki, Skorowidze, Koperty, Kartki okolicznościowe, Bilety
i kupony papierowe, Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, Biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Długopisy i pióra, Ołówki, Podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki
na długopisy, pióra i ołówki, Materiały instruktażowe, szkoleniowe
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usługi w zakresie reklamy prasowej,
Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Usługi klubów
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi związane ze sprzedażą artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet,
czasopism, magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów,
map, planów, kart pocztowych, kalendarzy, Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych, Usługi kompilacji,
aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Usługi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji
handlowych, Katalogowanie informacji o towarach i usługach, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem artykułów promocyj-
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nych w książkach, gazetach, periodykach, na blogach internetowych,
portalach internetowych i w mediach społecznościowych, Usługi zarządzania sprzedażą, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów rabatowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, Usługi
w zakresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku i opinii
publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet, czasopism oraz książek dla osób trzecich, Organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 Usługi
internetowego serwisu informacyjnego, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali i blogów internetowych, Zapewnianie
dostępu do platform i portali w Internecie, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usługi udostępniania
portali internetowych o książkach i literaturze, zawierających opinie
i recenzje książek oraz oceny czytelników, Usługi udostępniania portali
internetowych związanych z kulturą, sztuką, rozrywką, literaturą, książkami, Komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, Usługi udostępniania komputerowych
baz danych, Usługi przydzielania dostępu do baz danych, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi poczty
elektronicznej, Transmisja programów telewizyjnych i radiowych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Wymiana danych elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej
wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
książkowe i Internetowe, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania
książek i audiobooków, Usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, Usługi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikowania i redagowania książek, Usługi
w zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków
i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w formie elektronicznej
i w Internecie nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe,
Organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie warsztatów szkoleniowych, Wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek, Usługi bibliotek elektronicznych,
Usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów w celach rozrywkowych, edukacyjnych
i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń
i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie literatury, Usługi pisania blogów, Publikowanie
recenzji, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja multimedialna, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi fotograficzne, Fotografika artystyczna, Usługi
fotoreportaży, Usługi reporterskie, Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji, Usługi związane z rozrywką, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usługi
doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 345310
(220) 2021 03 12
(210) 526076
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) WYDAWNICTWO EDIPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dark BOOK
(540)

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, Publikacje ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, Publikacje w postaci elektronicznej
do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci książek,
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, Publikacje
drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
Kasety, Płyty, Pliki graficzne i muzyczne, Aplikacje mobilne, Programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Aplikacje, oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarzania
i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, Oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie blogów, Fotografie cyfrowe
do pobrania, Czytniki książek cyfrowych, Komputerowe bazy danych,
Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Oprogramowanie
umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach konsumenckich, Oprogramowanie umożliwiające
przeglądanie i zamieszczanie recenzji, rekomendacji i rankingów produktów i usług osób trzecich, 16 Materiały drukowane, Publikacje
drukowane, Gazety, Dzienniki, Periodyki, Magazyny, Czasopisma drukowane, Książki, Serie książek, poradniki, Podręczniki, Słowniki, Afisze,
Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, Ulotki, Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, Plany, Naklejki, Nalepki,
Znaczki, Plakietki papierowe, Obwoluty, Opakowania książek, Oprawy
książek, Papier do owijania książek, Podpórki do książek, Zakładki
do książek, Plakaty, Prospekty, Rysunki, Skorowidze, Koperty, Kartki
okolicznościowe, Bilety i kupony papierowe, Torby papierowe, Torby
na prezenty, Torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, Biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Długopisy i pióra, Ołówki, Podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki, Materiały
instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Usługi
w zakresie reklamy prasowej, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, Udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Usługi klubów książki prowadzących
sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi związane ze sprzedażą artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, map, planów, kart
pocztowych, kalendarzy, Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji
do komputerowych baz danych, Usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Usługi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
Katalogowanie informacji o towarach i usługach, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi rejestracji,
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie
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sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich,
Promowanie sprzedaży za pośrednictwem artykułów promocyjnych
w książkach, gazetach, periodykach, na blogach internetowych, portalach internetowych i w mediach społecznościowych, Usługi zarządzania sprzedażą, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów rabatowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatów,
Usługi w zakresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku
i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet, czasopism oraz książek dla
osób trzecich, Organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach
reklamowych i handlowych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 Usługi internetowego serwisu informacyjnego, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali i blogów
internetowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć,
filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, Usługi udostępniania portali internetowych o książkach i literaturze, zawierających opinie i recenzje książek oraz oceny czytelników, Usługi udostępniania portali internetowych związanych z kulturą, sztuką, rozrywką, literaturą, książkami, Komunikacja
za pośrednictwem blogów on-line, Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi udostępniania komputerowych baz danych,
Usługi przydzielania dostępu do baz danych, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi poczty
elektronicznej, Transmisja programów telewizyjnych i radiowych,
Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Wymiana danych elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania,
Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi
wydawania książek i audiobooków, Usługi wydawania czasopism,
gazet, magazynów, dzienników, periodyków, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, Usługi publikacji, publikowanie i redagowanie
materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikowania i redagowania książek, Usługi w zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym
w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje
multimedialne i internetowe, Organizowanie i prowadzenie szkoleń
w celach edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie warsztatów
szkoleniowych, Wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek, Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie
i prowadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów
w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie
loterii i plebiscytów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie literatury, Usługi pisania blogów, Publikowanie recenzji, Zapewnianie
recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja multimedialna, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi
fotograficzne, Fotografika artystyczna, Usługi fotoreportaży, Usługi
reporterskie, Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych,
sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku
i rekreacji, Usługi związane z rozrywką, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usługi doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług.
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(111) 345311
(220) 2021 03 15
(210) 526133
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	ARTISMED MARZENA LORKOWSKA-PRECHT I JUSTYNA
GAWRYŚ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARTISMED Quality of Llife Medicine
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne, kliniki medyczne.
(111) 345312
(220) 2021 03 16
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732) MORAWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Onkomedica
(540)

(210) 526151

(591) niebieski, jasnopomarańczowy
(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
medyczne, Ośrodki zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, Kliniki medyczne, Opieka pielęgniarska,
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Badania medyczne, Usługi w zakresie badań lekarskich, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi
poradnictwa medycznego, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne.
(111) 345313
(220) 2021 03 17
(210) 526161
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) RED UMBRELLA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nic oprócz Miłości
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Zwijane etui na biżuterię, Zawieszki do kółek na klucze,
Zawieszki [biżuteria], Zapięcia do biżuterii, Szpilki ozdobne, Szpilki
do krawatów, Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki [biżuteria],
Spinki do mankietów, Pierścionki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria],
Medaliony [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria,
Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kolczyki, Amulety [biżuteria], Akcesoria do wyrobu biżuterii, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki [biżuteria], 18 Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Uprzęże,
Torebki, Torby turystyczne, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby
plażowe, Torby na zakupy, Imitacje skóry, Sztuczna skóra, Torby gimnastyczne, Torby, Sznurkowe siatki na zakupy, Szelki do prowadzenia
dzieci, Sakwy, Rzemienie, Przywieszki do bagażu, Przeciwsłoneczne
parasole, Portmonetki z siatki oczkowej, Pokrowce na parasole, Pojemniki na wizytówki, Podróżne torby na ubranie, Plecaki, Parasole,
Okrycia dla zwierząt, Obroże dla zwierząt, Nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Ko-
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smetyczki bez wyposażenia, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe
(portfele), Etui na karty [portfele], Baty, bicze, Aktówki, 21 Aeratory
do wina, Butelki, Butelki na napoje dla podróżnych, Deski do krojenia
do kuchni, Dzbanki, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki szklane [pojemniki], Grzebienie, Grzebienie dla zwierząt,
Karafki [na alkohol], Komplety do likierów, Kubki, Kryształ [wyroby
szklane], Kufle, Łopatki do ciast, Łopatki do użytku kuchennego, Maselniczki, Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Mieszadełka do koktajli, Miotełki do usuwania kurzu
z mebli, Miseczki, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Naczynia
na napoje, Naczynia szklane do napojów, Nadmuchiwane wanny dla
niemowląt, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne),
Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Pieprzniczki, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podstawki na torebki herbaty, Pojemniki na olej, ocet, sól
i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory
kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Pudełka obiadowe, Puderniczki [puste], Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Serwetniki, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Sitka do zaparzania herbaty, Słomki
do picia, Solniczki, Spodeczki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła, Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce
do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szklane zatyczki, Szkło mleczne,
Sztuczne jajka podkładowe, Świeczniki, Tace do użytku domowego,
Talerze, Wanienki dla niemowląt przenośne, Wazy do zup, Wazony,
Wiaderka do kostek lodu, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, Wyroby szklane malowane, Zastawa stołowa, Zestawy do przypraw, Żłoby dla zwierząt, 25 Antypoślizgowe
akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista,
Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa
na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe,
Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy],
Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Fartuchy [odzież],
Fulary [ozdobne krawaty], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane
na buty, Gorsety, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kamizelki, Kapelusze
papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kimona, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszulki
z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki
[odzież], Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie,
Majtki dziecięce [odzież], Maski na oczy do spania, Mufki [odzież],
Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież
z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje
odchudzające, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle
domowe, Pantofle kąpielowe, Pasy do obuwia łączące podeszwę
z cholewką [obuwie pasowe], Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe,
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy
wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki,
Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki bez palców, Sandały, Sandały kąpielowe, Skarpetki wchłaniające pot, Skarpetki, Spódnice,
Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, Stroje przeciwdeszczowe, Swetry,
Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Trykoty
[ubrania], Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 26 Zawieszki, inne niż
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Wsuwki do kręcenia
włosów, Wstążki do włosów, Wstążki do kapeluszy, Włosy do przedłużania, Wieńce z kwiatów sztucznych, Wałki do włosów, Taśmy
do podnoszenia piersi, Taśmy do bielizny, Sztuczne wąsy, Sztuczne
rośliny inne niż choinki, Sztuczne owoce, Sztuczne obrębki, Sztuczne brody, Szpilki do włosów, Szpilki do kapeluszy, inne niż biżuteria,
Sznurowadła do butów, Sznurki do odzieży, Spinki do włosów, Przepaski do włosów, Siatki na włosy, Plakietki do noszenia, nie z metali

szlachetnych, Pikoty [koronka], Peruki, Ozdoby do ubrań, Ozdoby
do obuwia, Ozdoby do kapeluszy, Ozdobne plakietki, Kwiaty sztuczne, Kosmyki włosów, Koronkowe ozdoby, Koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, Kokardy do włosów, Falbanki koronkowe, Dekoracyjne
akcesoria do włosów, Broszki [dodatki do ubrań].

(111) 345314
(220) 2021 03 17
(210) 526227
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) SENSE MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #inteligentnedachy
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.02.07, 26.11.22, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Maszyny i urządzenia do sondowania,
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych,
Urządzenia zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne, Aparatura
do kontrolowania temperatury, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru
odległości, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy
meteorologiczne, Przyrządy pomiarowe, Sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
Tablice sterownicze [elektryczność], Alarmy, Chipy [układy scalone],
Cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, Czarne
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki piezoelektryczne, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Densymetry, Densytometry, Diody świecące [LED], Ekrany projekcyjne,
Ekierki pomiarowe, Elektrolizery, Elektroniczne tablice wyświetlające, Falomierze, Fotometry, Gazometry [urządzenia pomiarowe],
Gęstościomierze, Komputery, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy sterujące komputerowe, nagrane,
Lepkościomierze, Liczniki, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia],
Wskaźniki ilości, Wskaźniki poziomu wody, Wykrywacze [detektory],
37 Budownictwo, Informacja o naprawach, Instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Konsultacje budowlane, Układanie kabli, Usługi
doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków.
(111) 345315
(220) 2021 03 17
(210) 526230
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732)	NAPARTY GRZEGORZ, Pacholewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dawne Smaki KATARZYNA I GRZEGORZ NAPARTY
(540)

(591) biały, brązowy, żółty
(531) 03.04.18, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), Przetworzone produkty mięsne.
(111) 345316
(220) 2021 03 17
(210) 526255
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) RETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETS
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy,
Organizowanie dzierżawy, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem
nieruchomości i majątku, Wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń
handlowych, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem
mieszkań, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji
w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 37 Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja systemów rurociągów, Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalowanie systemów rur
przewodzących gazy, Instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy, Instalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary
wodnej, Instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach, Izolacja rur,
Konserwacja i naprawa rur odpływowych, Konserwacja i naprawa rur
używanych w urządzeniach przemysłowych, Konserwacja i naprawa
rurociągów, Konserwacja i naprawa systemów rurociągów, Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja rur kanalizacyjnych, Konserwacja rurociągów, Naprawa rurociągów przy użyciu zestawów
hermetyzacyjnych, Naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Odblokowywanie odpływów, Odblokowywanie pojemników do wywozu
odpadów, Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Renowacja
podziemnych rur, Renowacja rur kanalizacyjnych, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwisowanie rurociągów, Udostępnianie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy
wody, Usługi hydrauliczne, Usługi instalowania rur, Usługi naprawy rur
odpływowych, Usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych,
Usługi w zakresie instalowania rur odpływowych, Usługi w zakresie
napraw rur, Usługi w zakresie napraw rurociągów, Usługi w zakresie
wyściełania rur, Instalacja systemów do czystych pomieszczeń, Instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach,
Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja systemów kontroli środowiska, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń
wentylacyjnych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń do usuwania kurzu, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy
powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczej, Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Montaż i naprawa
instalacji grzewczych, Naprawa i konserwacja bojlerów, Montaż urządzeń grzewczych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja
urządzeń do usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń
do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja
urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Naprawa urzą-
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dzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do suszenia, Regularne serwisowanie urządzeń do usuwania kurzu, Regularne serwisowanie
urządzeń do wentylacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Usługi dezodoryzacji, Usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa wind, Konserwacja wind, Naprawa i konserwacja wind, Usługi montażu wind,
Naprawa wind, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Budowa i naprawa magazynów, Instalacja samozamykaczy do drzwi, Instalacja urządzeń do otwierania drzwi, Instalacja urządzeń do otwierania
i zamykania drzwi, Izolacja dachów, Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Konserwacja instalacji przemysłowych, Konstrukcja i naprawa
budynków, Malowanie budynków, Malowanie domów, Malowanie
i prace dekoratorskie w budynkach, Nadzór nad remontami budynków, Nakładanie farb ochronnych na budynki, Nakładanie powłok
na budynki, Montaż izolacji do budynków, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków, Naprawa budynków, Naprawa budynków zniszczonych przez
ptaki, Naprawa fasad, Naprawa i izolacja połączeń okiennych, Naprawa i konserwacja budynków biurowych, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, Naprawa sufitów, Naprawa wykładzin sufitowych,
Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Odnawianie i renowacja budynków, Remontowanie budynków, Renowacja budynków,
Renowacja i naprawa budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych
elementów budynków, Udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem,
naprawą i konserwacją budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów budynków,
Usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez majstrów,
Usługi konserwacyjne dla zakładów przemysłowych, Usuwanie gruzu
z budynków jako usługi budowlane, Usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie prac wysokościowych,
Usługi w zakresie remontów budynków, Wykonywanie obrzutki
na budynkach, Wykrywanie ciągów powietrza w budynkach, Wykrywanie nieszczelności w budynkach, Zabezpieczanie przed przeciągami [uszczelnianie], Zapobieganie dostawaniu się pyłu do budynków,
Zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, Zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki w tym zakresie, Zbrojenie budynków, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie
pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie
przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja
o naprawach, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur,
Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody
deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń
oświetleniowych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania,
Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja
i naprawa kanałów deszczowych, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów
alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja maszyn do czyszczenia,
Konserwacja nieruchomości, Konserwacja podłóg z imitacji drewna,
Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja przewodów, Lakierowanie, Lakierowanie desek,
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Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie natryskowe, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na nawierzchni, Malowanie
powierzchni budynków, Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa anten, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych,
Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż
podłóg z imitacji drewna, Montaż płyt ściennych, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia
pojazdów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawa lub
konserwacja urządzeń do oczyszczania wody, Naprawa maszyn biurowych, Remont nieruchomości, Renowacja instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów
przemysłowych, Serwisowanie sieci elektrycznych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie dróg dojazdowych
na budowy, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Szlifowanie podłóg, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć
podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów
głównych, Układanie sufitów, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi
czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia
sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia
strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi
doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji maszyn, Usługi izolacyjne, Usługi sprzątania, Usługi w zakresie
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie smarowania, Usuwanie
rdzy, Usuwanie wycieków, Wymiana baterii, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż paneli gipsowych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo, Układanie parkietów, Układanie kabli, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Usługi budowlane, Budowa galerii,
Budowa i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, Budowa
nieruchomości przemysłowych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowanie nieruchomości, Instalacja rurociągów, Nadzór nad renowacją budynków,
Nakładanie pokryć powierzchniowych, Oczyszczanie terenu, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie gazociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania
odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne instalacji elektronicznych, Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub
konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania wody, Naprawa maszyn biurowych, Remont
nieruchomości, Renowacja instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów przemysłowych, Serwisowanie sieci elektrycznych, Sprzątanie nieruchomości,
Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Szlifowanie podłóg, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych,

Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych,
Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Układanie sufitów, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia biur,
Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia strumieniem wody
pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie
konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne
i szklarskie, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi konserwacji rur,
Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji maszyn, Usługi izolacyjne, Usługi sprzątania, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie
oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie smarowania, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Wymiana baterii, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż paneli gipsowych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo,
Układanie parkietów, Układanie kabli, Układanie dachówek i płytek
łupkowych, Usługi budowlane, Budowa galerii, Budowa i ustawianie
stoisk, podiów i budek wystawowych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowanie nieruchomości, Instalacja
rurociągów, Nadzór nad renowacją budynków, Nakładanie pokryć
powierzchniowych, Oczyszczanie terenu, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
gazociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów,
Podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, Przygotowanie powierzchni
schodów do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Tynkowanie, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Szlifowanie papierem ściernym, Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie informacji budowlanych
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji online
związanych ze wznoszeniem budynków, Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, Układanie i budowa rurociągów, Układanie i zakopywanie
kabli, Układanie płytek podłogowych, Układanie rur, Układanie rurociągów, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi dekarskie, Usługi demontażu, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, Usługi układania płytek ceramicznych,
Usługi tynkowania, Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Usługi w zakresie
malowania i prac dekoratorskich, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Przechowywanie danych elektronicznych, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Prace badawcze nad
produktami chemicznymi, Badania i doradztwo technologiczne, Pomiary geodezyjne, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie i doradztwo dotyczące projektowania centrów handlowych, budynków mieszkalnych i usługowych oraz
budynków użyteczności publicznej, Usługi architektoniczne.

(111) 345317
(220) 2021 03 18
(210) 526281
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 26
(732) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agemelan
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do stosowania na skórę.
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(111) 345318
(220) 2021 03 18
(210) 526304
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) FIRMA MUZYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB BUM BUM
(540)

(591) jasnozielony, różowy, biały
(531) 24.17.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 15 Dopasowane pokrowce na instrumenty muzyczne,
Paski do instrumentów muzycznych, Kamertony [widełkowe], Instrumenty perkusyjne, Instrumenty strunowe, Instrumenty klawiszowe,
Instrumenty muzyczne dla dzieci, Instrumenty perkusyjne [muzyczne], Kij deszczowy (instrumenty muzyczne), Mirlitony, Muzyczne
instrumenty perkusyjne, Piszczałki kazoo [inne niż zabawki], Bębny
[instrumenty muzyczne], Dzwonki [instrumenty muzyczne], Dzwonki metalowe [instrumenty muzyczne], Dzwonki ręczne [instrumenty
muzyczne], Futerały na instrumenty muzyczne, Grzechotki [instrumenty muzyczne], Instrumenty klawiszowe [muzyczne], Instrumenty muzyczne, Laski z dzwonkami na półokrągłej ramie [instrumenty
muzyczne], Piszczałki [instrumenty muzyczne], Steel drum [instrumenty muzyczne], Stroiki [instrumenty muzyczne], Trójkąty [instrumenty muzyczne], 28 Zabawki edukacyjne, Zabawki muzyczne, Instrumenty muzyczne zabawkowe, Gry muzyczne.
(111) 345319
(220) 2021 03 19
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) PROMEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qcloud
(540)

(111) 345320
(220) 2021 03 19
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732)	HERDZIK DARIUSZ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAKURA DOJO AIKIDO
(540)
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(210) 526349

(591) biały, czarny, różowy, czerwony
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Instruktaż w zakresie aikido.
(111) 345321
(220) 2021 03 19
(210) 526382
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 10
(732) BIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE MĄKI EKOLOGICZNE
(540)

(210) 526328

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Automaty biletowe wydające bilety, Automaty do rezerwacji kolejki-wydające bilety drukowane i/lub generujące bilety
elektroniczne (e-ticket, bilet wirtualny), System zarządzania ruchem
i obsługą klientów i interesantów, Automatyczne maszyny wydające
bilety, System kolejkowy (oprogramowanie i urządzenia do zarządzania kolejkami-przepływem klientów w miejscach o zwiększonej
liczbie osób oczekujących w jednym miejscu), System do zdalnej rezerwacji wizyt i spotkań (przez telefon, Internet), Aplikacje mobilne
i oprogramowanie komputerowe, Kolejkomaty, Podajniki biletów,
Wyświetlacze stanowiskowe, Wyświetlacze zbiorcze, Terminale
stanowiskowe, Konsole przywoławcze, Urządzenia do badania satysfakcji klienta, Cyfrowe tablice informacyjne (digital signage), Interfejs do wizualizacji kolejek, Oprogramowanie i urządzenia do monitorowania interesantów oczekujących na obsługę, 42 Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego i oprogramowania na urządzenia mobilne, Usługi
w zakresie wypożyczania sprzętu i urządzeń komputerowych oraz
sprzętu audio/video, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Usługi
w zakresie wypożyczania monitorów reklamowych, cyfrowych tablic
informacyjnych i cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej (digital
signage).

(591) brązowy, beżowy, biały
(531) 07.01.13, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Mąka, Mąka orkiszowa, Mąka żytnia, Mąka pszenna,
Mąka ryżowa, Mąka z ciecierzycy.
(111) 345322
(220) 2021 03 19
(210) 526383
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 10
(732) BIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Life
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.03
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(510), (511) 29 Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Migdały przetworzone, Rodzynki, Suszone owoce, Owoce przetworzone, Warzywa
suszone, Warzywa przetworzone, Przeciery owocowe, Przeciery
warzywne, Pasty warzywne, Pasty na bazie orzechów, Dżemy, Oleje
jadalne, Płatki kokosowe, Wiórki kokosowe, Napoje na bazie mleka
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Suszone grzyby jadalne, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Chipsy
warzywne, Chipsy owocowe, 30 Płatki zbożowe, Muesli, Kasze, Mąka,
Makarony, Ryż, Przetworzona komosa ryżowa, Kakao, Kawa naturalna, Herbata, Przyprawy, Cukier, Słodziki naturalne, Batony zbożowe,
Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Miód naturalny,
Zioła suszone, Ocet winny, Ocet balsamiczny, Słodycze bez cukru,
Słodycze zawierające owoce, Sosy, Musy, Drożdże, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią zdrowej żywności, żywności ekologicznej, organicznych
produktów spożywczych, kosmetyków naturalnych i ekologicznych.

(111) 345323
(220) 2021 03 19
(210) 526387
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) MARVIPOL DWIE MOTŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWIE MOTŁAWY
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 26.04.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty,
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki
jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe,
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne pa-

pierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy,
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama
i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie
franchisingu, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie
miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych usługach, 36
Usługi deweloperskie 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, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, Informacja o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, Budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Roboty
ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
Usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych
usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków,
Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo w zakresie
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ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne,
Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych
usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja
o powyższych usługach.

(111) 345324
(220) 2021 03 19
(210) 526398
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) TATARA KAROL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 07.05.08, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Doradztwo związane z audytem, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji
przedsiębiorstw, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa,
Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania
przedsiębiorstwami, Analizy funkcjonowania firm, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgowość i audyt, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 36 Restrukturyzacja długów, Usługi w zakresie papierów wartościowych
związane z restrukturyzacją kapitału, Usługi związane z upadłością,
Zarządzanie aktywami, Zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, Wycena aktywów [finansowa], Wycena majątku, Doradztwo finansowe, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Porady
prawne i zastępstwo procesowe, Audyty zgodności z prawem, Usługi
biegłych sądowych.
(111) 345325
(220) 2021 03 19
(210) 526401
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) TATARA KAROL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
KANCELARIA
PRAWA
RESTRUKTURYZACYJNEGO
I UPADŁOŚCIOWEGO TATARA I WSPÓŁPRACOWNICY
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Doradztwo związane z audytem, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji
przedsiębiorstw, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa,
Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania
przedsiębiorstwami, Analizy funkcjonowania firm, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgowość i audyt, Prognozy eko-
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nomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 36 Restrukturyzacja długów, Usługi w zakresie papierów wartościowych
związane z restrukturyzacją kapitału, Usługi związane z upadłością,
Zarządzanie aktywami, Zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, Wycena aktywów [finansowa], Wycena majątku, Doradztwo finansowe, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Porady
prawne i zastępstwo procesowe, Audyty zgodności z prawem, Usługi
biegłych sądowych.

(111) 345326
(220) 2021 03 19
(210) 526404
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FUNDACJA MYSIKRÓLIK-NA POMOC DZIKIM ZWIERZĘTOM,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYSIKRÓLIK NA POMOC DZIKIM ZWIERZĘTOM
(540)

(591) żółty, czarny, szary, jasnoszary, biały, zielony, jasnozielony
(531) 26.01.15, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem.
(111) 345327
(220) 2021 03 19
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) MESKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MESKO-AGD
(540)

(210) 526443

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Elektryczne
maszynki do mięsa, Maszyny do przetwarzania mięsa, Elektryczne
mieszarki do ciasta, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, Urządzenia elektryczne
używane w kuchni do mielenia, Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do obierania warzyw [maszyny], Urządzenia do mycia warzyw,
Urządzenia do cięcia mięsa, Trzepaczki elektryczne [narzędzia), Szatkownice do warzyw [maszyny], Przyrządy do szatkowania żywności
(elektryczne), Maszyny do wyciskania soku, Maszyny do siekania
żywności [elektryczne], Maszyny do ubijania żywności [elektryczne,
do gospodarstwa domowego], Elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, Elektryczne trzepaczki do żywności, Elektryczne
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, 11 Piece do pieczenia,
Maszyny do smażenia żywności, Piekarniki do pieczenia żywności
do użytku komercyjnego, Elektryczne opiekacze, Opiekacze gazowe, Urządzenia do naświetlania ultrafioletem, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie
następujących towarów: maszyny i roboty kuchenne elektryczne,
elektryczne maszynki do mięsa, maszyny do przetwarzania mięsa,
elektryczne mieszarki do ciasta, rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, urządzenia
elektryczne używane w kuchni do mielenia, urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia do obierania warzyw [maszyny], urządzenia
do mycia warzyw, urządzenia do cięcia mięsa, trzepaczki elektryczne
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[narzędzia], szatkownice do warzyw [maszyny], przyrządy do szatkowania żywności (elektryczne), maszyny do wyciskania soku, maszyny
do siekania żywności [elektryczne], maszyny do ubijania żywności
[elektryczne, do gospodarstwa domowego], elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, elektryczne trzepaczki do żywności, elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, piece
do pieczenia, piekarniki do pieczenia żywności do użytku komercyjnego, elektryczne opiekacze, opiekacze gazowe, urządzenia do naświetlania ultrafioletem, maszyny do smażenia żywności.

(111) 345328
(220) 2021 03 19
(210) 526446
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) SŁOWIKOWSKA ANNA, Komorów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ATS PUBLISHING
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, Audiobooki
(książki mówione), E-booki (książki w formie elektronicznej), 16
Książki, Czasopisma [periodyki], Publikacje drukowane, Ulotki, Broszury, Biuletyny informacyjne, Książeczki do kolorowania, Podręczniki [książki], Periodyki [czasopisma], 41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 345329
(220) 2021 03 19
(210) 526456
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) KUCHNIA WŁOSKA BEATA SEWERYN, ŁUKASZ PRZYBYLSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIMIENTO BEEF SHOP
(510), (511) 29 Gotowe dania z mięsa, Mięso świeże, Smażone mięso,
Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia, Zupy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi.
(111) 345330
(220) 2021 03 22
(210) 526460
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortoteam EVERY MOVE WE CARE
(540)

(591) niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 02.09.25, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 345331
(220) 2021 03 22
(210) 526461
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) SPIK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKO-IZOLACJE KRZYSZTOF SPIK
(510), (511) 37 Izolacja termiczna budynków, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Usługi budowlane, 42
Badania w dziedzinie budownictwa.
(111) 345332
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) POWERICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)

(210) 526496

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICEVEGA
(540)

(591) pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Błyskawiczne mieszanki do lodów, Budynie deserowe w proszku, Desery lodowe, Batony
lodowe.
(111) 345333
(220) 2021 03 23
(210) 526499
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 20 Płyty meblowe, Fronty meblowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty szuflad, Panele meblowe, Dekoracyjne płyty ścienne
[meble] nietekstylne, Szafki na płyty [meble], Dekoracyjne panele
drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych,
Panele będące częściami mebli, Ekrany działowe w formie mebli,
Panele rozdzielające [przegrody], Ścianki działowe do biur [meble],
Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty robocze, Blaty stołowe,
Blaty na szafki, 35 Usługi sprzedaży towarów: płyty meblowe, fronty meblowe, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, panele meblowe, dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, szafki na płyty
[meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, panele będące częściami mebli,
ekrany działowe w formie mebli, panele rozdzielające [przegrody],
ścianki działowe do biur [meble], drewniane laminowane płyty wiórowe, drewniane płyty budowlane, płyty laminowane (niemetalowe)
do celów budowlanych (do ścian, do podłóg), drewno laminowane,
laminowane panele parkietowe, drewniane płyty wiórowe, drzwiowe płyty niemetalowe, niemetalowe płyty laminowane do ścian,
niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe płyty sufitowe, niemetalowe płyty wiórowe, parkiety i płyty parkietowe, płyty drewniane,
płyty gipsowe, płyty pilśniowe, płyty stolarskie, płyty wiórowe, blaty
(części mebli), blaty kuchenne, blaty robocze, blaty stołowe, blaty
na szafki, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Business-management, Reklama, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie targów,
wystaw i zjazdów w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy
towarów, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wszystkie powyższe usługi w odniesieniu do towarów z klasy
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20, w szczególności płyt meblowych, frontów meblowych, frontów
do szaf i szafek, frontów szuflad, paneli meblowych, dekoracyjnych
płyt ściennych [meble] nietekstylnych, szafek na płyty [meble], dekoracyjnych paneli drewnianych [meble], dekoracyjnych listew wykończeniowych z drewna do mebli, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego do mebli, drzwi do mebli wykonanych
z materiałów niemetalowych, paneli będących częściami mebli, ekranów działowych w formie mebli, paneli rozdzielających [przegród],
ścianek działowych do biur [meble], blatów (części mebli), blatów
kuchennych, blatów roboczych, blatów stołowych, blatów na szafki.

(111) 345334
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) POLSKI ZIEMNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZIEMNIAK
(540)

(210) 526534

(531) 09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Biustonosze, Bielizna wyszczuplająca, Bielizna, Majtki damskie, Halki, Body [bielizna erotyczna], Koszule nocne,
Szlafroki, Kaftany, Kimona, Sarongi, Piżamy, Koszule, Kostiumy kąpielowe, Body, Slipy męskie, Figi damskie, Spodnie, Pasy do pończoch,
Wyroby pończosznicze, Skarpety, Rajstopy, Body [bielizna erotyczna]
z podwiązkami, Bluzy, T-shirty, Trykoty, Kombinezony jednoczęściowe, Koszulki na ramiączkach, Koszule do spania, Kapcie.
(111) 345336
(220) 2021 03 22
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732)	ANNA SŁOWIKOWSKA, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ATS PUBLISHING
(540)

do publikacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].

(111) 345337
(220) 2021 03 24
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) CARPEDIEM CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carpediem Care
(540)

(210) 526602

(210) 526532

(591) żółty, brązowy
(531) 01.03.01, 01.03.02, 19.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Świeże ziemniaki.
(111) 345335
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) Cacophony LLC, Wilmington (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iris lilly
(540)
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(591) pomarańczowy, żółty
(531) 01.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie
relokacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie
zatrudniania pracowników biurowych, Agencje pośrednictwa pracy,
Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Dobór
personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Gromadzenie informacji na temat
personelu, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Organizowanie
i prowadzenie targów pracy, Pośrednictwo pracy (Biura-), Reklama
rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, Usługi biur pośrednictwa
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Zarządzanie personalne (Doradztwo w zakresie-), Wyszukiwanie miejsc
pracy, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony,
Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Testowanie w celu
określenia kompetencji zawodowych, Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i personelu, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], Zarządzanie personelem.
(111) 345338
(220) 2021 03 24
(210) 526617
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732)	EDUTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Edu Technologies
(540)

(210) 526543

(591) szary, żółty, bordowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.06, 26.04.09, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania audiobooki
(książki mówione), E-booki (książki w formie elektronicznej), 16 Czasopisma [periodyki], Publikacje drukowane ulotki, Broszury, Biuletyny informacyjne, Książeczki do kolorowania, Podręczniki [książki], Periodyki [czasopisma], 41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie materiałów

(591) czarny, szary, niebieski, biały
(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Freeware
[oprogramowanie darmowe], Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe
zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, Interaktywne
rozrywkowe oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe oprogramowanie
układowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń
komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści
medialnych za pośrednictwem Internetu, Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telewizji,
Komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie
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do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie
dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier,
Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, Oprogramowanie do gier do użytku z komputerami,
Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Oprogramowanie do gier elektronicznych do pobrania na urządzenia bezprzewodowe, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych
urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie do gier elektronicznych,
przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie do gier
komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, Oprogramowanie do gier wideo, Oprogramowanie do gier, które wytwarza lub
wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny do gier, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Oprogramowanie
do gier komputerowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie do grafiki, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Publikowanie książek, Publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji.

(111) 345339
(220) 2021 03 24
(210) 526623
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) ZAWADZKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTONICA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 345340
(220) 2021 03 25
(210) 526651
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARVIPOL logistics
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty,
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej,
35 Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej,
Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-

ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych usługach, 36
Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów magazynowych, mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi,
magazynami, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową i magazynową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków,
magazynów, lokali i powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe,
Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu
nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
magazynami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Informacja o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi
obiektów budowlanych i magazynów, Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja
obiektów budowlano-mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne,
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie
dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi
wynajmowania garaży, miejsc parkingowych, magazynów, Informacja
o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz
pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie
i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.

(111) 345341
(220) 2021 03 25
(210) 526655
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 10
(732) KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Fisher
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi
związanych, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w hurtowni lub sklepie z artykułami spożywczymi: w tym
z żywnością i napojami, wyrobami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi.
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(111) 345342
(220) 2021 03 25
(210) 526675
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pustków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENMA
(540)

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Kotły, Piece do spalania, Piece do ogrzewania centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, Piece na paliwo stałe,
Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spalaniu, Piece do spalania biomasy, Piece do spalania pelletu, Palniki, Palniki
grzewcze nieprzenośne, Palniki do paliw stałych, Palniki do użytku
przemysłowego, Palniki do instalacji grzewczych, Palniki na pellet,
Palniki na biomasę, Podajniki do palników, Zasobniki do palników,
Urządzenia wspomagające do palników, 37 Montaż i instalacja pieców, kotłów lub palników, Naprawa i konserwacja pieców, kotłów lub
palników, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją
pieców, kotłów lub palników, 42 Projektowanie pieców, kotłów, palników lub ich elementów.
(111) 345343
(220) 2021 03 26
(210) 526727
(151) 2021 08 18
(441) 2021 05 04
(732) SOLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nędza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kuchelia
(510), (511) 30 Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 345344
(220) 2021 03 25
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732) KONIUSZ MICHAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Termy pińczowskie
(540)

(210) 526737

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Zapachy, Środki zapachowe do celów
domowych, Środki zapachowe do samochodów, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do włosów, Kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], Kosmetyki do paznokci, Środki czyszczące, Mydła,
Nielecznicze płyny do kąpieli, Szampony, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Żele do użytku
kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Maseczki do skóry [kosmetyki],
Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Nielecznicze balsamy, Olejki nielecznicze, Olejki toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Pianki [kosmetyki], Pianki do oczyszczania ciała, Pomadki do ust, Masła do ciała, Płyny
do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, Masła do twarzy i ciała,
Maski do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Toniki do twarzy [kosmetyki], Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Środki piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, Proszki do prania, Balsam do ust, 5 Kremy lecznicze, Kremy
farmaceutyczne, Lecznicze balsamy, Olejki lecznicze, Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Balsamy do użytku medycznego, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Antybakteryjne środki do mycia
rąk, Detergenty do celów medycznych, Chusteczki nasączone płynami
farmaceutycznymi, Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze płyny
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mydła antybakteryjne,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Pomady do celów medycznych,
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Napary lecznicze, Preparaty diagnostyczne, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Szampony lecznicze,
Środki dezynfekcyjne do leków higienicznych, Świeczki do masażu
do celów terapeutycznych, Woda termalna, Wody mineralne do celów
medycznych, Zioła lecznicze, Wazelina do celów medycznych, 41 Pływalnie [baseny], Udostępnianie basenów kąpielowych, Prowadzenie
basenów kąpielowych, Udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, Informacja o rekreacji, Prowadzenie zajęć
fitness, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi
trenera personalnego, Usługi trenerskie, 43 Usługi hotelowe, Usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 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, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi barowe, Wynajmowanie
pokoi, 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, Aromaterapia, Zabiegi
kosmetyczne, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Udzielanie
informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie informacji na temat
łaźni tureckich, Usługi w zakresie hydroterapii, Usługi spa medycznych,
Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Kąpiele
lecznicze, Sanatoria [usługi], Fizjoterapia, Manicure.

(111) 345345
(220) 2021 03 26
(210) 526766
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TANGER
(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) 345346
(220) 2021 03 27
(210) 526784
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 04
(732) CENDROWSKI ANDRZEJ, CENDROWSKI MAREK,
CENDROWSKI MARIUSZ AMAR CENDROWSCY SPÓŁKA CYWILNA,
Kruklanki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMAR
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 6 Drut, Drut nieelektryczny pleciony, Drut ze stali, Druty na liny, Drut metalowy [metale nieszlachetne], Druty naciągowe
z metalu, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Wiązania z drutu, Przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nieelektryczne, Metalowe przewody drutowe do wiązania przedmiotów, Przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, Sprężyny z metalu,
Sprężyny [drobnica metalowa], 7 Maszyny do wyrobu drutów, Maszyny do formowania drutu, Wiertła górnicze, Świdry górnicze, Maszyny dla górnictwa, Sita do ziemi [maszyny], Sita [maszyny lub części
maszyn], Przesiewacze, Maszyny do przesiewania, Przesiewanie (instalacje do-), Maszyny do przesiewania ziemi, Urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], Wałki przesiewające [części do maszyn],
Sprężyny [części maszyn], Sprężyny amortyzujące do maszyn, Separatory sitowe wibracyjne [maszyny], Sita stosowane w przemyśle
celulozowym [części maszyn], Sita stosowane w przemyśle papierni-
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czym [części maszyn], Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewacze
do oddzielania żwiru [części maszyn], Przesiewacze do sortowania
rudy [części do maszyn], Przesiewacze do sortowania skał [części
do maszyn], Gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach górniczych.

(111) 345347
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUZAR
(540)

(210) 526873

do tenisa, Siatki do gry w tenisa, Przyrządy gimnastyczne, Drabinki
gimnastyczne, Ławeczki gimnastyczne, Równoważnie, Skrzynie gimnastyczne, Kozły gimnastyczne, Wózki na materace gimnastyczne,
Materace gimnastyczne, Kosze do koszykówki, Ochraniacze na palce
do koszykówki, Piłki do siatkówki, Piłki do siatkówki plażowej, Piłki
plażowe, Piłki do koszykówki, Piłki ręczne, Plażowe piłki ręczne, Piłki
do piłki nożnej, Małe piłki do gry w piłkę nożną, Piłki do piłki nożnej plażowej, 35 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, urządzeń
do uprawiania sportu i akcesoriów sportowych, Sprzedaż hurtowa
sprzętu sportowego, urządzeń do uprawiania sportu i akcesoriów
sportowych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży i obuwia sportowego, Doradztwo w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego, urządzeń do uprawiania sportu, akcesoriów sportowych, odzieży i obuwia sportowego, 39 Dystrybucja artykułów sportowych, Dystrybucja
odzieży sportowej, Dystrybucja obuwia sportowego, Dostarczanie
towarów, Transport towarów, Magazynowanie, Składowanie towarów, Pośrednictwo w transporcie.

(591) żółty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 9 Buty do ochrony przed wypadkami, Buty ochronne
stosowane w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami],
Buty [obuwie ochronne], Obuwie chroniące przed ogniem, Obuwie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obuwie
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Ochronne obuwie robocze, Obuwie służące
ochronie przez wypadkami i ogniem, Ochronne buty robocze, 25
Obuwie robocze, Obuwie wykonane z drewna, Buty robocze, Buty
wodoodporne.

(111) 345350
(220) 2021 03 31
(210) 526917
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 17
(732) WRÓBEL ANDRZEJ, WRÓBEL JOLANTA AGT SPARROWS
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGT SPARROWS
(540)

(111) 345348
(220) 2021 03 30
(210) 526886
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732)	ARP E-VEHICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PILEA
(510), (511) 12 Autokary, Autobusy, Autokary i autobusy z napędem
elektrycznym, Autobusy z napędem hybrydowym, Nadwozia pojazdów, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych.

(591) niebieski, czarny
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne.

(111) 345349
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732) BASKET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawornik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORTSPRO
(540)

(210) 526889

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Stroje sportowe, Odzież do koszykówki, Odzież do siatkówki, Odzież do piłki ręcznej, Odzież do piłki
nożnej, Odzież do siatkówki plażowej, Odzież do piłki ręcznej plażowej, Odzież do piłki nożnej plażowej, Buty sportowe, Buty do koszykówki, Buty do siatkówki, Buty do piłki ręcznej, Buty piłkarskie, 28 Artykuły sportowe, Artykuły sportowe, przyrządy i urządzenia do gry
w piłkę nożną, siatkówkę, siatkówkę plażową, piłkę nożną plażową,
piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny lub do uprawiania gimnastyki, Boiska, Trybuny, Bramki, Kabiny dla zawodników, Siatki, Piłkochwyty, Wózki do wyznaczania linii boiskowych, Urządzenia treningowe,
Tablice zmian zawodników, Słupki do siatkówki, Osłony słupków
do siatkówki, Stanowiska sędziowskie, Siatki do siatkówki, Wózki
na piłki, Regały na piłki, Linie do wyznaczania pola gry, Piaskownice
do siatkówki plażowej, Obręcze do koszykówki, Tablice do koszykówki, Konstrukcje mocujące tablice do koszykówki, Konstrukcje mocujące do koszykówki, Piłki, Torby na piłki, tablice trenerskie, Słupki

(111) 345351
(220) 2021 03 31
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ŚCIBOR BARTOSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BART DOM
(540)

(210) 526939

(591) jasnoniebieski, biały, granatowy
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń
do wentylacji, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń do klimatyzacji, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza.
(111) 345352
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 10
(732)	ALDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALDA
(540)

(531) 27.05.01

(210) 526997
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(510), (511) 6 Metalowe kosze na odpady do użytku w przemyśle,
Dozowniki ręczników papierowych [montowane na stałe, metalowe], Dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, metalowe,
Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu,
Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, 11 Dozowniki
środków dezynfekujących do łazienek, Dozowniki środków odkażających w toaletach, Urządzenia do dezynfekcji, 16 Worki do koszy
na śmieci, Worki na śmieci, Worki z tworzyw sztucznych na śmieci,
Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], 20
Dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], Kosze
niemetalowe, Dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe,
niemetalowe, 21 Kosze na śmieci, Kosze na papier, Kosze na śmieci
papierowe, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze z pedałem
[kosze na odpadki], Kosze na chleb, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Kosze do użytku domowego, Kosze na śmieci z pedałem, Metalowe kosze na śmieci, Kosze na odpadki z gospodarstw
domowych, Kosze na śmieci do użytku domowego, Kosze z metali
nieszlachetnych do użytku domowego, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów domowych, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Dzbanki, Słoiki, dzbanki szklane, Kontenery
na śmieci, Dopasowane pokrywy pojemników na śmieci, Dozowniki
mydła w płynie, Dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych],
Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki
papieru do celów kuchennych, Dozowniki do detergentów, Dozowniki papieru toaletowego, Stojaki do rolek papieru toaletowego, Stojaki stołowe na gorące potrawy, Wiadra na śmieci, Wiadra do użytku
w gospodarstwie domowym, Pojemniki na śmieci i odpadki, Kubły,
34 Popielnice, Popielniczki dla palaczy, Popielniczki, Popielniczki dla
palaczy wykonane z metali nieszlachetnych.

(111) 345353
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) KAZUBSKA ANITA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Well dones Konrad Białkowski
(540)

(210) 527214
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(510), (511) 44 Usługi manicure i pedicure, Usługi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne, Masaże, Masaż gorącymi kamieniami, Nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Depilacja woskiem, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi mikrodermabrazji, Usługi
pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania rzęs,
Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych,
Usługi salonów piękności, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie makijażu,
Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Higiena i pielęgnacja urody, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Salony
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności.

(111) 345356
(220) 2021 04 09
(210) 527283
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732) WINKIEL SEBASTIAN MEDIALNIE.PL, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUNGOTRON
(510), (511) 42 Badania biotechnologiczne.
(111) 345357
(220) 2021 04 09
(210) 527296
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁA JUDO BUŁA
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo związane z zarządzaniem, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Badanie działalności gospodarczej i rynku.

(591) biały, czarny, żółty, brązowy, różowy, fioletowy, czerwony,
zielony
(531) 08.01.07, 05.09.06, 05.09.12, 05.09.15, 05.09.17, 26.13.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Potrawy gotowe, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Produkty
mięsne w formie burgerów, 30 Sos do kebabów, Wrapy z kurczakiem,
Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food
na wynos, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem,
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości,
Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(111) 345355
(220) 2021 04 09
(210) 527275
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) JASIŃSKA ANETA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Aneta Jasińska Centrum Urody Metamorfozy

(111) 345358
(220) 2021 04 09
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) INTERSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERSTAL SHAPING THE FUTURE.

(591) biały, czarny, szary, czerwony
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Dystrybutory wody.
(111) 345354
(220) 2021 04 08
(210) 527217
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) C2ROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE COMPANY
(540)

(210) 527311
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(540)

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Taśmy ze stali, płyty blaszane, arkusze blaszane, cynkowane arkusze stalowe, kształtowniki metalowe, profile metalowe,
metalowe przewody i rury z wyłączeniem okuć drzwiowych i okiennych oraz okuć do zasłon, 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich
artykułów blaszanych i stalowych, sprzedaż artykułów blaszanych
i stalowych, 40 Obróbka metali, cynkowanie, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania
ogniowego i procesów powlekania proszkowego.
(111) 345359
(220) 2021 04 09
(210) 527316
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) DOBRE RELACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RZESZOWSKIE CENTRUM DIAGNOZY
I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
AKADEMIA RELACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA RELACJI PORADNIA PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNA
(540)

(591) zielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 02.01.30, 29.01.03
(510), (511) 41 Prowadzenie edukacji pedagogicznej osób dorosłych
i dzieci, warsztaty edukacyjne dla rodziców i dzieci, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące prowadzenia specjalistycznych szkoleń
dla terapeutów i rodziców, 44 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, usługi terapeutyczne w zakresie wzbogacenia komunikacji
rodzice – dzieci.
(111) 345360
(220) 2021 04 10
(210) 527334
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) SOUVRE INTERNATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S’OUVRE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Kolagen do celów przemysłowych, Produkty chemiczne
do produkcji kosmetyków, Produkty chemiczne do zmiękczania
wody, Produkty chemiczne do celów przemysłowych, Produkty chemiczne do wytwarzania kompozycji perfum, Produkty chemiczne
do sporządzania aromatów, Konserwanty do żywności dla zwierząt
[chemiczne], 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty do stóp, Antypoślizgowe płyny do podłóg,
Antypoślizgowy wosk do podłóg, Preparaty antystatyczne do celów
domowych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy do perfum kwiatowych, Olejek bergamotowy, Saszetki zapachowe do bielizny, Środki
do namaczania prania, Błyszczyki do ust, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Farby do brody, Kosmetyki do brwi, Pasty do butów, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Kreda czyszcząca, Preparaty do czyszcze-

nia zębów, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji,
Detergenty, Drewno zapachowe, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Esencje eteryczne, Farby (Preparaty do usuwania-), Geraniol, Mydło do golenia, Preparaty do golenia,
Heliotropina, Olejek jaśminowy, Javelle (Woda-), Jonony [wyroby perfumeryjne], Kadzidełka, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, Sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Woda kolońska, Środki do konserwacji
skóry [pasty], Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Zestawy kosmetyków, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne,
Kremy wybielające do skóry, Preparaty do kręcenia włosów, Krochmal
do prania, Krochmal do czyszczenia, Preparaty wygładzające [krochmal], Środki wygładzające i nadające praniu połysk, Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], Barwniki
[środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], Ekstrakty z kwiatów, Lakiery (Środki do usuwania-), Lakiery
do paznokci, Woda lawendowa, Amoniak [alkalia lotne] stosowany
jako detergent, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Puder do makijażu, Perfumeryjny olejek miętowy, Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Mydło migdałowe, Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Preparaty do mycia do użytku domowego, Mydełka, Mydła,
Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydło przemysłowe, Mydła karbolowe, Mydła toaletowe, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane
ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Pasty
do obuwia, Obuwie (Wosk do-), Preparaty do odbarwiania, Preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
Preparaty do odymiania [perfumy], Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejek lawendowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek
terpentynowy [preparat odtłuszczający], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki toaletowe, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do kąpieli nielecznicze, Aromatyczne olejki
do kąpieli, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Ołówki [kredki]
kosmetyczne, Ołówki do brwi, Ostrzenie (Środki do-), Kalkomania
ozdobna do celów kosmetycznych, Wosk do parkietów, Pasta do podłogi, Pasty do mebli, Preparaty do usuwania wosku z podłóg, Pasty
do skór, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny
do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny po goleniu, Kamień polerski, Kremy do polerowania, Papier do polerowania, Środki do polerowania, Wosk do polerowania,
Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Farbki do prania, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Wosk pralniczy, Preparaty do prania, Preparaty chemiczne
do prania, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do kąpieli, Przeciwpotowe mydła, Pumeks,
Rdzy (Preparaty do usuwania-), Rdza (preparaty do usuwania-), Kosmetyki do rzęs, Tusze do rzęs, Farba do rzęs, Rzęsy sztuczne, Kleje
do mocowania sztucznych rzęs, Skóra [Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji-], Skrobie naturalne do prania, Preparaty do ochrony
włosów przed słońcem, Soda krystaliczna do czyszczenia, Ług sodowy, Spryskiwacze szyb samochodowych (Płyny do-), Suche szampony, Szampony, Szampony dla zwierząt domowych, Szminki do ust,
Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Środki do czyszczenia zębów, Płyny do szorowania, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, Talk
kosmetyczny, Preparaty do czyszczenia tapet, Terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, Terpeny [olejki eteryczne], Tkaniny (Środki
do zmiękczania-), Tlenek glinu [materiał ścierny], Tłuszcze do celów
kosmetycznych, Woda toaletowa, Preparaty toaletowe, Toniki [kosmetyki], Preparaty do udrażniania rur, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Waciki do celów kosmetycznych,
Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Farby do włosów, Lakiery do włosów,
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Woda zapachowa do bielizny, Wosk do depilacji, Wosk do wąsów, Gotowy wosk do polerowania, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Soda wybielająca, Sole wybielające, Wywabiacze plam [preparaty], Żele
do wybielania zębów, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
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Detergenty do samochodów, Preparaty czyszczące do samochodów,
Środki zapachowe do samochodów, Maski do pielęgnacji włosów, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające
do ciała, Woda micelarna, Masło do ciała, Kremy do ciała, Żele do ciała,
Balsamy do ciała, Paski odświeżające oddech, Wosk do podłóg, Aromaty [olejki aromatyczne], Zmywacze do paznokci, Dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, Pianki do włosów, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Peeling w żelu, Peeling do stóp, Nielecznicze peelingi do twarzy,
Peelingi złuszczające do twarzy, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi
złuszczające do stóp, Preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], Preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Balsam do brody, Balsam do ciała, Balsam do włosów, Balsam po goleniu,
Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do opalania, Balsamy
do rąk, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do stóp (Nielecznicze-),
Balsamy do ust, Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat do twarzy, Brokat
do twarzy i ciała, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
do czyszczenia, Chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru,
Chusteczki do twarzy, Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami,
Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi
do twarzy, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego,
Chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, Detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty
w piance, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Emulsje do ciała,
Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], Emulsje do depilacji,
Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Emulsje na dzień, Emulsje po goleniu, Eyelinery, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do samoopalania,
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Mleczka kosmetyczne,
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki
w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki
w postaci płynów, Krem do opalania, Kremy do rąk, Kremy do twarzy,
Kremy do twarzy i ciała, Kremy do skóry, Kremy do włosów, Kremy
do usuwania owłosienia, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy i balsamy
do opalania, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy korygujące, Kremy
ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze, Kremy perfumowane, Kremy po goleniu, Kremy pod prysznic, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy złuszczające, Kryształki do kąpieli, Kule do kąpieli
nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Maseczki do ciała,
Maseczki do twarzy, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki do twarzy i ciała, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki do włosów,
Maseczki nawilżające, Maseczki nawilżające do skóry, Maseczki
oczyszczające, Maseczki upiększające do twarzy, Maseczki z glinki
do skóry, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Mgiełki do ciała, Mydła
i żele, Mydła do użytku domowego, Mydła do użytku osobistego, Mydła do prania, Mydła w kremie, Mydła w płynie, Mydła w żelu, Mydła
w płynie do kąpieli, Odplamiacz, Odkamieniacze do użytku domowego, Olejki do masażu, Olejki do opalania, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Pałeczki zapachowe, Pianka do stylizacji, Pianka pod prysznic
i do kąpieli, Pianki do golenia, Produkty do makijażu do twarzy i ciała,
Produkty do perfumowania pomieszczeń, Produkty do udrażniania
odpływów i zlewów, Produkty do usuwania plam, Proszek do zmywarek, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki
czyszczące do szkła, Środki do mycia zębów, Środki do zmywania naczyń, Substancje do szorowania, Substancje do użytku w praniu,
Szampon w piance dla niemowląt, Tabletki do zmywarek, Talk do ciała, Zapachy, Kredki do ust, Kredki do makijażu, Kredki do oczu, Kredki
do powiek, Kredki do makijażu oczu, Kosmetyczne kredki do oczu,
Kredki do oczu w płynie, Wydłużające tusze do rzęs, Puder do brwi,
Brwi (Ołówki do-), Żel do brwi, Tusz do brwi, Preparaty koloryzujące
do brwi, Kleje do mocowania sztucznych brwi, Produkty do makijażu
brwi w postaci ołówków i proszków, Odżywki do ust, Bazy do ust neutralizujące odcień ust, Błyszczyk do ust, Róż do ust, Kosmetyki dla
zwierząt, Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt,
Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 4 Knoty do lamp, Knoty do świec, Środki do konserwacji skóry [oleje i smary], Lanolina
stosowana do produkcji kosmetyków, Nafta, Oleje do konserwacji
skór, Smar do skór, Oleje mineralne do stosowania w produkcji kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry, Preparaty z oleju sojowego
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do zapobiegania przywieraniu przyborów kuchennych, Tłuszcze
do oświetlania, Wosk do oświetlania, Gazy do oświetlania, Wosk
pszczeli, Olej rybi, niejadalny, Świece, Świece zapachowe, Świeczki,
Tłuszcz wełniany, Świeczki do podgrzewaczy, Długie cienkie świece,
Świece o kształtach owoców, Knoty do oświetlenia, Świece okolicznościowe, Świece o zapachu piżma, Świece perfumowane, Świece pływające, Świece pochłaniające dym, Świece stołowe, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Zapachowe świece
aromaterapeutyczne, Zestawy świeczek, Woski palne, Woski [surowce], 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żywnościowe, Probiotyki (suplementy), Mineralne suplementy diety, Suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Witaminy
i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Musujące tabletki witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty
zawierające witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty
zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Tabletki
wspomagające odchudzanie, Mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, Multiwitaminy, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające alginiany, Odżywcze suplementy diety, Odświeżacze do ubrań i tkanin,
Kolagen do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Intymne preparaty nawilżające, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbata lecznicza, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Błonnik pokarmowy,
Białkowe suplementy diety, Witaminy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Witaminy
dla zwierząt domowych, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom dla
zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt domowych, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, Suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], Suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, Ziołowe maści na rany na skórze
dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanki napojów w proszku, 10 Aparatura do terapii akupresurą, Aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], Aparatura
do zabiegów fizjoterapeutycznych, Aparaty do masażu, Aparaty
do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], Analizatory składu ciała, Analizatory do użytku medycznego, Analizatory fotometryczne do użytku medycznego, Analizatory cząstek do użytku
medycznego, Analizatory fizyczne do użytku medycznego, Analizatory elektroniczne do celów medycznych, Analizatory automatyczne
do diagnostyki medycznej, Elektroniczne przyrządy medyczne, Elektryczne masażery kosmetyczne, Elektryczne masażery kosmetyczne
do użytku domowego, Elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku
medycznego, Elektryczne poduszki grzewcze do użytku medycznego, Elektryczne przyrządy do masażu, Fotele do masażu, Fotele
do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, Inhalatory
do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, Inhalatory
do użytku leczniczego, Inhalatory do użytku medycznego, Lampy
do celów medycznych [lecznicze], Medyczne narzędzia ręczne, Instrumenty medyczne, Lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej [do celów medycznych], Lasery medyczne, Urządzenia
do infuzji do celów leczniczych, 11 Autoklawy elektryczne, Autoklawy
do sterylizacji, Autoklawy elektryczne do użytku w sterylizacji, Urządzenia sterylizujące, Urządzenia grzewcze, Urządzenia do sauny, Aparaty do sterylizacji, Dyfuzory powietrza, Lodówki na kosmetyki, 16
Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Albumy do zdjęć, Arkusze z wiskozy
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety, Bloki [artykuły papiernicze], Bloczki do pisania, Bloki do pisania, Bloki listowe,
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Broszury, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chusteczki
do nosa [papierowe], Czasopisma [periodyki], Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy
papierowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Figurki [statuetki]
z papieru mâché, Filtry do kawy papierowe, Flamastry, Nawijana
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów
farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania urządzeń elektronicznych, Folie z pęcherzykami powietrza, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane],
Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Gilotyny do papieru, Gluten [klej] do papieru lub do użytku domowego, Grafity do ołówków,
Gumki do ścierania, Hektografy, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalkomanie przylepne, Kałamarze, Kamienie atramentowe [kałamarze],
Kartki z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Karty indeksowe [artykuły papiernicze], Kartki muzyczne z życzeniami, Karty
pocztowe, Kasetki na papeterię [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Katalogi, Klamry do papieru, Klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, Kleje do papieru lub do użytku domowego,
Kokardy papierowe, Komiksy, Biurowe maszyny do stemplowania, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z kartonu lub papieru,
Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły
biurowe], Kreda do znakowania, Książki, Kulki do piór kulkowych, Lak
do pieczętowania, Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Linijki [reglety] dla drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Łupkowe tabliczki do pisania, Masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, Materiały do introligatorstwa, Drukowane
materiały szkoleniowe, Materiały do rysowania, Materiały drukowane,
Papier filtracyjny [bibuła], Materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Matryce
do druku ręcznego, Etykiety adresowe, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe],
Numeratory, Papierowe obrusy, Obsadki do piór, Okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], Gumowe nakładki na palce, Okólniki religijne,
Ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki węglowe, Opaski na rękę
do przytrzymywania przyborów do pisania, Papier, Papier do pakowania prezentów, Papier do pisania [listowy], Papier do zawijania, Papier higieniczny, Papier mâché, Papier srebrny, Papier świecący, Toaletowy (Papier-), Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papierowe
podstawki, Perforatory biurowe, Stemple do znakowania, Pieczęcie,
stemple (Pudełka na-), Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe],
Piórniki, Płótno introligatorskie, Płytki adresowe do adresarek, Podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki pod kufle
do piwa, Prospekty, Zestawy piśmienne, Przybory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski
do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje
drukowane, Rejestry, księgi główne [książki], Ręczniki papierowe, Rolki do taśm barwiących, Rozkłady, Tuby z tektury, Segregatory [artykuły biurowe], Skoroszyty na dokumenty, Spinacze do papieru, Szablony [artykuły piśmienne], Sznurek introligatorski, Szyldy z papieru lub
z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Taśma klejąca
[materiały piśmienne], Taśma klejąca, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], Teczki papierowe, Torby na śmieci z papieru, Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, Ulotki, Urządzenia ręczne do etykietowania,
Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Aparaty do wykonywania winiet, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe do piór wiecznych,
Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wypełnienie
z papieru lub kartonu, Zakładki do książek, Zeszyty, Pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, Płatki papierowe do demakijażu, 18 Aktówki,
Aktówki, teczki, Bigle do torebek, Chusty do noszenia niemowląt, Etui
na klucze, Kagańce, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Torebki-kuferki [Boston bag], Kuferki
na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, Kufry bagażowe, Kufry
podróżne, Laski do chodzenia, Moleskin [imitacja skóry], Obroże dla
zwierząt, Opaski skórzane, Skórzane pasy na ramię, Torby plażowe,
Plecaki, Plecaki turystyczne, Torby podróżne, Pojemniki na wizytówki,

Pokrowce na parasole, Portfele, Portmonetki, Portmonetki z siatki
oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Pudełka z fibry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pusła, puśliska, Wyroby rymarskie, Sakwy,
Sznurkowe siatki na zakupy, Imitacje skóry, Sportowe torby, Teki, dyplomatki, Torby, Koperty ze skóry do pakowania, Torby na kółkach,
Torby na ubrania, Torby na zakupy, Torby turystyczne, Torebki, Walizki, Walizki skórzane, Walizy, Etui na wizytówki, Futerały przenośne
na dokumenty, Worki, sakiewki, Kosmetyczki, Małe damskie torebki
bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn,
Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki z kółkami, Portfele
na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę,
Portfele na nadgarstek, Portfele skórzane, Sakiewki na klucze, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Skórzane torby na zakupy, Skórzane torebki, Teczki, Teczki konferencyjne, Teczki na dokumenty, Teczki
ze skóry, Torby do pracy, Torby sportowe, Torebki damskie, Torebki
męskie, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Tornistry szkolne, Wędzidła
dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Okrycia dla
zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Wędzidła dla
zwierząt [uprząż], Obroże dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt
domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Smycze dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia
i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obroże
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Naczółki dla koni, Wędzidła dla
koni, Okrycia dla koni, Uździenice dla koni, Chomąta dla koni, Nakolanniki dla koni, Buty dla koni, Uzdy dla koni, Łykawki dla koni, Nauszniki dla koni, Artykuły odzieżowe dla koni, Derki polarowe dla koni,
Derki dla koni przeciw owadom, Klapy na oczy dla koni [uprząż],
Ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, Zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni, 21 Podstawki na świeczki, Podgrzewacze zapachowe [inne niż elektryczne], Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Kominki do olejków zapachowych,
Słoiki do potpourri [mieszanek zapachowych], Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, Rozpylacze zapachowe, Kulki zapachowe [pojemniki], Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki do przechowywania żywności, Butelki shakery sprzedawane puste, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Kubki termiczne, Kubki, Aplikatory
kosmetyczne, Pędzle kosmetyczne, Gąbki kosmetyczne, Szpatułki
kosmetyczne, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody,
Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne
szpatułki do użytku z produktami do depilacji, Rękawice do peelingu,
Waciki do peelingu twarzy, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Żłoby dla zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych,
Terraria domowe dla zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla
zwierząt, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szczotki z włosia dla zwierząt, Szczotki
do zębów dla zwierząt, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne,
Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Słoiki
na przekąski dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, Pojemniki [kuwety]
na nieczystości dla zwierząt domowych, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Szczotki do usuwania futra dla
zwierząt domowych, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów
dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, Pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności
dla zwierząt domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych
dystrybutorów wody i płynów, Szczotki dla koni, Żłoby dla koni, Druciane szczotki dla koni, Grzebienie dla koni [zgrzebła], Szczotki
do grzyw [grzebienie dla koni], 24 Flagi tekstylne, Tekstylne flagi
i proporce, Flagi z tworzyw sztucznych, Proporce [flagi] inne niż papierowe, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
Prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła kąpielowe, Ręczniki, Duże ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki
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frotte, Ręczniki plażowe, Ręczniki kuchenne, Ręczniki z kapturem,
Ręczniki do twarzy, Ręczniki do rąk, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki],
Ręczniki-turbany do suszenia włosów, Ręczniki tekstylne do suszenia
włosów, Ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież codzienna, Bluzki, Bluzki z krótkimi
rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, Krawaty, Fartuchy, Fartuszki,
Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Bielizna, Bielizna
damska, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna nocna, Apaszki [chustki], Chusty [odzież], Koszule, Swetry [odzież], Spodnie, Paski [odzież], Paski
skórzane [odzież], Spódnice, Sukienki damskie, Podomki [szlafroki],
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Opaski na głowę, Kilty, Chusty na głowę, Opaski przeciwpotne na głowę, Opaski na biust [odzież],
Opaski przeciwpotne na nadgarstek, 29 Algi do żywności dla ludzi,
Aloes spożywczy, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na bazie
owoców będące zamiennikami posiłków, Batony na bazie orzechów
i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie soi, Batony spożywcze na bazie orzechów, Bezmleczne substytuty mleka, Białko do celów kulinarnych, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty z owoców morza, Ekstrakty z ryb,
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane owoce,
Kandyzowane przekąski owocowe, Liofilizowane warzywa, Masło kakaowe, Masło migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do stosowania jako napój, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko
kokosowe [napój], Mleko kokosowe w proszku, Mleko sojowe, Mleko
sojowe w proszku, Mleko w proszku, Mleko w proszku do celów spożywczych, Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania
napojów, Mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje mleczne, Napoje mleczne
aromatyzowane, Napoje mleczne o smaku kakaowym, Napoje mleczne z dużą zawartością mleka, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje mleczne zawierające owoce, Napoje na bazie jogurtu, Napoje
na bazie mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie
mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje na bazie mleka zawierające kawę, Napoje
sporządzone z mleka, Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Olej arachidowy [do celów spożywczych], Olej canola, Olej chili, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kokosowy, Olej kostny [do celów
spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej kukurydziany, Olej kukurydziany spożywczy, Olej maślany, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej sezamowy, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy, Olej sojowy do gotowania, Olej sojowy spożywczy,
Olej wielorybi do spożycia, Olej z nasion chia do żywności, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej z orzechów,
Olej z orzechów ziemnych, Olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, Olej z pachnotki do celów kulinarnych, Olej z pestek dyni do celów spożywczych, Olej z pestek kamelii do jedzenia, Olej z pestek winogron, Olej z siemienia lnianego [jadalny], Olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, Oleje do gotowania, Oleje i tłuszcze, Oleje
i tłuszcze jadalne, Oleje jadalne, Oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, Oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów
spożywczych, Oleje jadalne z ryb [inne niż tran], Oleje mieszane
do żywności, Oleje roślinne do celów spożywczych, Oleje sałatkowe,
Oleje smakowe, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane,
Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy
łuskane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy
preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe
preparowane, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe,
przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pestki
słonecznika przetworzone, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy torreja, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane
orzeszki piniowe, Przekąski na bazie kokosu, Przekąski na bazie mleka,
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Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski
na bazie soi, Suszone orzechy, Suszone orzechy kokosowe, Suszone
owoce, Suszone truskawki, Tłuszcz piekarski, Tłuszcz wielorybi
do żywności, Tłuszcz wołowy, Tłuszcze do gotowania, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze kukurydziane, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Tłuszcze roślinne do gotowania, Tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, 30 Aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, Aromaty
cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, Aromaty do ciast, Aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty do herbaty, Aromaty
do napojów, Aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], Aromaty do żywności, Aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], Aromaty kawowe, Aromaty migdałowe, Aromaty migdałowe do żywności lub napojów, Aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne,
Aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty (Preparaty-)
do żywności, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batoniki na bazie
pszenicy, Batoniki owsiane, Batony czekoladowe, Batony zbożowe
i energetyczne, Bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty],
Biała herbata, Biała herbata w proszku, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do napojów, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do artykułów żywnościowych, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Esencje do gotowania, Esencje do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne],
Esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów
eterycznych), Esencje herbaciane, Esencje herbaciane (nie do celów
medycznych), Esencje kawowe, Esencje spożywcze [inne niż olejki
eteryczne], Herbata, Herbata bez teiny słodzona słodzikami, Herbata
bezteinowa, Herbata chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha),
Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna
[herbata angielska], Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata
z prowincji Darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, inna niż
do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż
do celów leczniczych, Herbata Lapsang Souchong, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona
(nie do celów medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku
jabłka [inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata oolong, Herbata oolong
[herbata chińska], Herbata Oolong w proszku, Herbata owocowa
[inna niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata rozpuszczalna, Herbata
rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], Herbata sfermentowana, Herbata sypka (Nielecznicza-), Herbata szałwiowa, Herbata Tie
Guan Yin, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach (nielecznicza),
Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego
żeń-szenia, Herbata z dzikiej róży, Herbata z eleuterokoku [Ogapicha],
Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), Herbata
z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha],
Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów
kelp, Herbata z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata
ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Kawa liofilizowana, Kawa mielona,
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa
w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych
ziaren, Liście herbaty, Lizaki, Mrożona kawa, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Napoje czekoladowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje herbaciane
z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje na bazie
czekolady, z mlekiem, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), Napoje na bazie rumianku, Napoje na bazie
substytutów kawy, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje składają-
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ce się głównie z kawy, Napoje składające się głównie z kakao, Napoje
składające się głównie z czekolady, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje
sporządzone z kakao, Napoje w proszku zawierające kakao, Napoje
z lodów, Napoje zawierające czekoladę, Napoje zawierające kakao,
Nielecznicze napoje herbaciane, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Nielecznicze słodycze do żucia, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Nielecznicze tabletki
odświeżające do ust, Nielecznicze tabletki wykonane z glukozy, których głównym składnikiem jest kofeina, Nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, Płatki owsiane, Płatki owsiane gotowe
do spożycia przez ludzi, Płatki owsiane i pszeniczne, Płatki pszenne,
Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe na ciepło, Wyciągi kawowe
do stosowania jako substytuty kawy, Wyciągi słodowe stosowane
jako aromaty, Wyciągi z herbaty, Wyciągi z herbaty (nielecznicze), Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Cukierki, Cukierki miętowe, Cukierki czekoladowe, Cukierki (Nielecznicze-), Karmelki [cukierki], Słodycze [cukierki], Miętowe (Cukierki-), Cukierki z kakao, Cukierki
do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki z karmelem, Cukierki wykonane
ręcznie, Cukierki miętowe (Nielecznicze-), Cukierki miętowe bezcukrowe, Cukierki z żeń-szenia, Cukierki w kształcie laski, Cukierki inne
niż do celów medycznych, Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], Ciastka, Ciastka owsiane, Ciastka herbaciane, Makaroniki
(ciastka), Ciastka migdałowe, Ciastka czekoladowe, Ciastka serowe,
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Ciastka w polewie o smaku
czekoladowym, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Kruche
ciastka maślane z polewą czekoladową, Słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), Suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), Miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], Czekolada,
Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada nielecznicza, Sztuczna
czekolada, Nadziewana czekolada, Czekolada mleczna, Czekolada
bezmleczna, Czekolada z bąbelkami, Czekolada w proszku, Czekolada
mleczna w tabliczkach, 31 Algi do spożycia przez ludzi, Algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, Aloes [roślina], Aloes
zwyczajny, świeży, do spożycia, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, Orzechy, Orzechy arekowe, świeże, Orzechy brazylijskie świeże,
Orzechy ginkgo świeże, Orzechy jadalne [nieprzetworzone], Orzechy
kokosowe, Orzechy koli, Orzechy laskowe, Orzechy laskowe, świeże,
Orzechy pekan świeże, Orzechy pistacjowe świeże, Orzechy świeże,
Orzeszki arachidowe (Makuchy z-) dla zwierząt, Orzeszki arachidowe
świeże, Rośliny konopi, Pasza dla koni, Karma dla koni, Jadalne smakołyki dla koni, Karma dla kotów, Karmy dla kotów, Napoje dla kotów,
Ciastka dla kotów, Przysmaki dla kotów [jadalne], Piasek do kuwet dla
kotów, Podściółka do kuwet dla kotów, Karmy w puszce przeznaczone
dla kotów, Jadalny proszek z japońskiej kocimiętki dla kotów domowych, Karma dla psów, Kości dla psów, Suchary dla psów, Ściółka dla
psów, Preparaty spożywcze dla psów, Puszkowane pożywienie dla
psów, Przysmaki dla psów [jadalne], Kości do żucia dla psów, Napoje
dla zwierząt z rodziny psów, Karmy o smaku sera dla psów, Karmy
w puszce przeznaczone dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla psów,
Możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, Mleko do stosowania
jako artykuł spożywczy dla psów, Słód dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt,
Solone ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Pokarm dla
zwierząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla
zwierząt domowych, Pasza dla zwierząt tucznych, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla
zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Suszona lucerna dla zwierząt, Herbatniki słodowe dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt,
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt,
Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Glony jako pasza dla zwierząt,
Artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, Otręby ryżowe [pokarm
dla zwierząt], Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Materiały
na podściółkę dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Drożdże
do pasz dla zwierząt, Mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], Karmy
i pasze dla zwierząt, Odpady gorzelniane [pasza dla zwierząt], Jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły spożywcze dla zwierząt
mlecznych, Wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, Mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, Aktywne drożdże suszone dla zwierząt, Mie-

lone produkty spożywcze dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], Mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt, Ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, Posiekana słoma na ściółkę dla zwierząt, Kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt,
Kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, Lizawka (sól do lizania dla zwierząt), Nasiona roślin
strączkowych [karma dla zwierząt], Preparaty zbożowe będące paszą
dla zwierząt, Siemię lniane jako pasza dla zwierząt, Mączka lniana jako
pasza dla zwierząt, Mączka rybna na pasze dla zwierząt, Mączka
z orzechów arachidowych dla zwierząt, Mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Odpady z gorzelni [pasza
dla zwierząt], Wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, Papier
ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], Konopie sypkie jako ściółka
dla zwierząt, Pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, Jadalne
produkty do żucia dla zwierząt domowych, Żywność na bazie owsa
przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie
mleka, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Ciasta z sosu
sojowego [pokarm dla zwierząt], Produkty żywnościowe dla zwierząt
na bazie mleka, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Celuloza do użytku jako podściółka dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, Papier
do użytku jako podściółka dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, Ziemia fulerska do użytku jako podściółka dla zwierząt, Ryż naturalny do użytku jako pasza dla zwierząt,
Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych,
Mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, Smakołyki dla
zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, Ściółka z papieru z odzysku dla małych zwierząt, Pasze w puszce zawierające mięso
przeznaczone dla młodych zwierząt, Jadalne kości i kostki do żucia dla
zwierząt domowych, Wióry z drewna do użytku jako posłanie dla
zwierząt, Wióry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, Ziarna zbóż [Produkty uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, Papier pokryty
piaskiem do użytku w klatkach dla zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], Substytuty mleka do użycia jako
produkty żywnościowe dla zwierząt, Produkty na bazie kory do użytku jako ściółka dla zwierząt, 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe],
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, Koncentraty soków owocowych, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje
na bazie coli, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie orzechów i soi,
Napoje na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie
piwa, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka,
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje owocowe
i soki owocowe, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do-), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
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Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne,
Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z sokiem ananasowym, Napoje z soku aloesu, Napoje
z soku jabłkowego, Napoje z soku pomarańczowego, Napoje z soku
warzywnego, bezalkoholowe, Napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Sok grejpfrutowy, Sok pomarańczowy, Sok pomidorowy [napój], Sok pomidorowy
[napoje], Sok winogronowy, Sok z arbuza, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z czarnej porzeczki, Sok z granatów, Sok z guawy,
Sok z limonki do sporządzania napojów, Sok z mango, Sok z melona,
Sok żurawinowy, Soki, Soki aloesowe, Soki gazowane, Soki owocowe
[napoje], Soki warzywne, Soki warzywne [napoje], Syropy do napojów
bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
Tonik zawierający chininę, Toniki [napoje nielecznicze], 35 Agencje
reklamowe, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań rynkowych
obejmujących sondaże opinii publicznych, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-], Powielanie dokumentów, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], Fakturowanie, Prenumerata gazet
[dla osób trzecich], Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe wyceny, Agencje informacji handlowej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do-), Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Księgowość, Usługi marketingowe, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania
w zakresie patronatu, Rekrutacja personelu, Rozlepianie plakatów reklamowych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji
statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, Produkcja filmów reklamowych, Ekonomiczne prognozy, Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Usługi
public relations, Agencja public relations, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama korespondencyjna,
Przygotowywanie reklam prasowych, Statystyczne zestawienia,
Skomputeryzowana edycja tekstów, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób
trzecich, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zestawienia statystyczne, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Organizowanie targów handlowych,
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kolagen
do celów przemysłowych, produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, produkty chemiczne do zmiękczania wody, produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do wytwarzania kompozycji perfum, produkty chemiczne do sporządzania
aromatów, konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybo-
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ry toaletowe], dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty
do stóp, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania prania,
błyszczyki do ust, błyszczyki do ust [kosmetyki], farby do brody, kosmetyki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kreda czyszcząca, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty, drewno
zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe [perfumy], esencje eteryczne, farby (preparaty do usuwania-), geraniol, mydło do golenia, preparaty do golenia, heliotropina, olejek
jaśminowy, Javelle (woda-), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, krochmal do prania,
krochmal do czyszczenia, preparaty wygładzające [krochmal], środki
wygładzające i nadające praniu połysk, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], ekstrakty z kwiatów, lakiery (środki do usuwania-), lakiery do paznokci,
woda lawendowa, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent,
preparaty do makijażu twarzy i ciała, puder do makijażu, perfumeryjny olejek miętowy, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło migdałowe, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty
do mycia do użytku domowego, mydełka, mydła, mydła do ożywiania
koloru tkanin, mydło przemysłowe, mydła karbolowe, mydła toaletowe, mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci,
neutralizatory do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, obuwie (wosk
do-), preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania
[perfumy], odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki
do brwi, ostrzenie (środki do-), kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, wosk do parkietów, pasta do podłogi, pasty do mebli, preparaty do usuwania wosku z podłóg, pasty do skór, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne,
perfumy, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu,
kamień polerski, kremy do polerowania, papier do polerowania, środki do polerowania, wosk do polerowania, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, pomady do włosów, popiół wulkaniczny
do czyszczenia, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), farbki do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy,
preparaty do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do kąpieli, przeciwpotowe mydła, pumeks, rdzy (preparaty
do usuwania-), rdza (preparaty do usuwania-), kosmetyki do rzęs,
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: tusze do rzęs, farba
do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, skóra
[preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-], skrobie naturalne do prania,
preparaty do ochrony włosów przed słońcem, soda krystaliczna
do czyszczenia, ług sodowy, spryskiwacze szyb samochodowych
(płyny do-), suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt domowych, szminki do ust, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna),
środki do czyszczenia zębów, płyny do szorowania, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpeny [olejki eteryczne], tkaniny
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(środki do zmiękczania-), tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze
do celów kosmetycznych, woda toaletowa, preparaty toaletowe, toniki [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur, nielecznicze płyny
do płukania ust, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, lakiery
do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa do bielizny, wosk do depilacji, wosk do wąsów, gotowy wosk
do polerowania, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych,
soda wybielająca, sole wybielające, wywabiacze plam [preparaty],
żele do wybielania zębów, żele do masażu inne niż do celów medycznych, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki zapachowe do samochodów, maski do pielęgnacji
włosów, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
złuszczające do ciała, woda micelarna, masło do ciała, kremy do ciała,
żele do ciała, balsamy do ciała, paski odświeżające oddech, wosk
do podłóg, aromaty [olejki aromatyczne], zmywacze do paznokci,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pianki do włosów, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, peeling w żelu, peeling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], balsam do brody, balsam do ciała, balsam do włosów, balsam po goleniu, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do opalania, balsamy do rąk, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy
do stóp (nielecznicze-), balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała,
brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, chusteczki dla niemowląt
nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, chusteczki do twarzy, chusteczki do twarzy
nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi,
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatem
do oczyszczania skóry, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty w piance, dezodoranty
zapachowe do pomieszczeń, emulsje do ciała, emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], emulsje do depilacji, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, emulsje na dzień, emulsje po goleniu, eyelinery, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: krem do opalania, kremy do rąk,
kremy do twarzy, kremy do twarzy i ciała, kremy do skóry, kremy
do włosów, kremy do usuwania owłosienia, kremy do redukcji cellulitu, kremy i balsamy do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy
kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy
korygujące, kremy ochronne, kremy oczyszczające, kremy odżywcze,
kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy pod prysznic, kremy
przeciw starzeniu się skóry, kremy złuszczające, kryształki do kąpieli,
kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmetyki],
maseczki do twarzy i ciała, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, maski do twarzy, maski kosmetyczne, mgiełki
do ciała, mydła i żele, mydła do użytku domowego, mydła do użytku
osobistego, mydła do prania, mydła w kremie, mydła w płynie, mydła
w żelu, mydła w płynie do kąpieli, odplamiacz, odkamieniacze
do użytku domowego, olejki do masażu, olejki do opalania, olejki
po opalaniu [kosmetyki], pałeczki zapachowe, pianka do stylizacji,
pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do perfumowania pomieszczeń, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, produkty do usuwania
plam, proszek do zmywarek, środki czyszczące, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do szkła, środki do mycia zębów, środki do zmywania naczyń, substancje do szorowania, substancje do użytku w praniu, szampon w piance dla niemowląt, tabletki

do zmywarek, talk do ciała, zapachy, kredki do ust, kredki do makijażu,
kredki do oczu, kredki do powiek, kredki do makijażu oczu, kosmetyczne kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, wydłużające tusze
do rzęs, puder do brwi, brwi (ołówki do-), żel do brwi, tusz do brwi,
preparaty koloryzujące do brwi, kleje do mocowania sztucznych brwi,
produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, odżywki
do ust, bazy do ust neutralizujące, róż do ust, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, preparaty
do kąpieli dla zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki
do czyszczenia klatek dla zwierząt, pasty do butów, knoty do lamp,
knoty do świec, środki do konserwacji skóry [oleje i smary], lanolina
stosowana do produkcji kosmetyków, nafta, oleje do konserwacji
skór, smar do skór, oleje mineralne do stosowania w produkcji kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry, preparaty z oleju sojowego
do zapobiegania przywieraniu przyborów kuchennych, tłuszcze
do oświetlania, wosk do oświetlania, gazy do oświetlania, wosk
pszczeli, olej rybi niejadalny, świece, świece zapachowe, świeczki,
tłuszcz wełniany, świeczki do podgrzewaczy, długie cienkie świece,
świece o kształtach owoców, knoty do oświetlenia, świece okolicznościowe, świece o zapachu piżma, świece perfumowane, świece pływające, świece pochłaniające dym, świece stołowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, woski palne, woski [surowce], Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: suplementy diety dla
ludzi, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineralne
suplementy diety, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, przeciwutleniające suplementy diety, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty
witaminowe, witaminy prenatalne, musujące tabletki witaminowe,
tabletki witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty
zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty
zawierające witaminę A, tabletki wspomagające odchudzanie, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, multiwitaminy, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, preparaty witaminowe,
odżywcze suplementy diety, odświeżacze do ubrań i tkanin, mineralne suplementy diety, kolagen do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, intymne preparaty nawilżające, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, eliksiry [preparaty
farmaceutyczne], chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
błonnik pokarmowy, białkowe suplementy diety, witaminy dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, białkowe suplementy
dla zwierząt, witaminy dla zwierząt domowych, owadobójcze szampony dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, obroże
przeciw pchłom dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, majtki higieniczne dla zwierząt domowych, jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych,
suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy
diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowe maści
na rany na skórze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, aparatura
do terapii akupresurą, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty do masażu,
aparaty do masażu wibracyjnego, aparatura do mikrodermabrazji,
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], analizatory składu ciała, analizatory do użytku medycznego,
analizatory fotometryczne do użytku medycznego, analizatory cząstek do użytku medycznego, analizatory fizyczne do użytku medycznego, analizatory elektroniczne do celów medycznych, analizatory
automatyczne do diagnostyki medycznej, elektroniczne przyrządy
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medyczne, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne ogrzewacze
do stóp do użytku medycznego, elektryczne poduszki grzewcze
do użytku medycznego, elektryczne przyrządy do masażu, fotele
do masażu, fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, inhalatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, inhalatory do użytku leczniczego, inhalatory do użytku medycznego, lampy do celów medycznych [lecznicze], medyczne
narzędzia ręczne, instrumenty medyczne, lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej [do celów medycznych], lasery
medyczne, urządzenia do infuzji do celów leczniczych, autoklawy
elektryczne, autoklawy do sterylizacji, autoklawy elektryczne do użytku w sterylizacji, urządzenia sterylizujące, urządzenia grzewcze, urządzenia do sauny, aparaty do sterylizacji, dyfuzory powietrza, lodówki
na kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe],
akwaforty [grafika], albumy do zdjęć, arkusze z wiskozy do zawijania,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloki [artykuły papiernicze], bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa
[papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru
mache, filtry do kawy papierowe, flamastry, nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, nawijana na rolkę
folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania
urządzeń elektronicznych, folie z pęcherzykami powietrza, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, gazety, gilotyny do papieru, gluten [klej] do papieru
lub do użytku domowego, grafity do ołówków, gumki do ścierania,
hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie przylepne,
kałamarze, kamienie atramentowe [kałamarze], kartki z życzeniami,
karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki
na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klamry do papieru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych,
kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, biurowe maszyny do stemplowania, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda
do znakowania, książki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego,
linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], łupkowe
tabliczki do pisania, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, materiały do introligatorstwa, drukowane materiały szkoleniowe, materiały do rysowania, materiały drukowane, papier filtracyjny
[bibuła],
materiały
opakowaniowe
[amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, matryce
do druku ręcznego, etykiety adresowe, nalepki,naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, papierowe obrusy, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], gumowe nakładki na palce, okólniki religijne,
ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opaski na rękę
do przytrzymywania przyborów do pisania, papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier higieniczny, papier mache, papier srebrny, papier świecący, toaletowy (papier-), papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe
podstawki, perforatory biurowe, stemple do znakowania, pieczęcie,
stemple (pudełka na-), pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe],
piórniki, płótno introligatorskie, płytki adresowe do adresarek, podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, zestawy piśmienne, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski
do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, rejestry, księgi główne [książki], ręczniki papierowe, rolki
do taśm barwiących, rozkłady, tuby z tektury, segregatory [artykuły
biurowe], skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, szablony
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[artykuły piśmienne], sznurek introligatorski, szyldy z papieru lub
z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca
[materiały piśmienne], taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], teczki papierowe, torby na śmieci [z papieru], torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania,
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór wiecznych, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, zakładki do książek, zeszyty, pieczęcie papierowe
w kształcie tarczy, płatki papierowe do demakijażu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
aktówki, aktówki, teczki, bigle do torebek, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, kagańce, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], torebki-kuferki [boston bag],
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry podróżne, laski do chodzenia, moleskin [imitacja skóry], obroże dla zwierząt, opaski skórzane, skórzane pasy na ramie, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki
na wizytówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry,
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pusła, puśliska, wyroby rymarskie, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, imitacje skóry, sportowe torby, teki, dyplomatki, torby, koperty ze skóry do pakowania, torby
na kółkach, torby na ubrania, torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki skórzane, walizy, etui na wizytówki, futerały
przenośne na dokumenty, worki, sakiewki, kosmetyczki, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby
dla mężczyzn, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki z kółkami, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele
na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele skórzane, sakiewki na klucze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, skórzane torby na zakupy,
skórzane torebki, teczki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty,
teczki ze skóry, torby do pracy, torby sportowe, torebki damskie, torebki męskie, torebki do ręki, torebki na ramię, tornistry szkolne, wędzidła dla zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla zwierząt, okrycia
dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, wędzidła dla
zwierząt [uprząż], obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt
domowych, stroje dla zwierząt domowych, kokardy dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], smycze dla zwierząt domowych, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, przykrycia
i okrycia dla zwierząt, maski przeciw muchom dla zwierząt, obroże dla
zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, naczółki dla koni, wędzidła dla
koni, okrycia dla koni, uździenice dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, buty dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, nauszniki
dla koni, artykuły odzieżowe dla koni, derki polarowe dla koni, derki
dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni [uprząż], ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
podstawki na świeczki, podgrzewacze zapachowe [inne niż elektryczne], podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, kominki do olejków zapachowych, słoiki do potpourri [mieszanek zapachowych], talerze do dyfuzji olejków zapachowych, dyfuzory do olejków
zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, rozpylacze zapachowe, kulki zapachowe [pojemniki], pojemniki na kosmetyki, pojemniki do przechowywania żywności, butelki shakery
sprzedawane puste, naczynia do mieszania koktajli [shakery], kubki
termiczne, kubki, aplikatory kosmetyczne, pędzle kosmetyczne, gąbki
kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami do depilacji, rękawice do peelingu, waciki do peelingu twarzy, rękawiczki
ścierne do peelingu skóry, żłoby dla zwierząt, grzebienie dla zwierząt,
klatki dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, kuwety
dla zwierząt domowych, terraria domowe dla zwierząt, szczotki dla
zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domo-
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wych, koryta do picia dla zwierząt, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, szczotki z włosia dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, miski dla zwierząt
domowych, automatyczne, zautomatyzowane kuwety dla zwierząt
domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, pojemniki
na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki na nieczystości dla
zwierząt domowych, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczki
do zębów dla zwierząt domowych, miski do picia dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta,
pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki stosowane
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt
domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, szczotki dla koni, żłoby
dla koni, druciane szczotki dla koni, grzebienie dla koni [zgrzebła],
szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], flagi tekstylne, tekstylne flagi
i proporce, flagi z tworzyw sztucznych, proporce inne niż papierowe,
flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, prześcieradła,
prześcieradła na łóżka, prześcieradła kąpielowe, ręczniki, duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki frotte, ręczniki
plażowe, ręczniki kuchenne, ręczniki z kapturem, ręczniki do twarzy,
ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt,
tekstylne ręczniki do ćwiczeń, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], ręczniki-turbany do suszenia włosów, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, ręczniki z materiałów tekstylnych, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
codzienna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, krawaty, fartuchy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, fartuchy z tworzyw sztucznych, bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn,
bielizna nocna, apaszki [chustki], chusty [odzież], koszule, swetry
[odzież], spodnie, paski [odzież], paski skórzane [odzież], spódnice, sukienki damskie, podomki [szlafroki], czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, opaski na głowę, kilty, chusty na głowę, opaski przeciwpotne na głowę, opaski na biust [odzież], opaski przeciwpotne
na nadgarstek, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: algi
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, batoniki na bazie orzechów
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie soi, batony spożywcze
na bazie orzechów, bezmleczne substytuty mleka, białko do celów
kulinarnych, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty z owoców morza, ekstrakty z ryb, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, enzymy mlekowe do celów spożywczych, kandyzowane orzeszki piniowe,
kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, liofilizowane warzywa, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko kokosowe,
mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe [napój], mleko kokosowe w proszku, mleko sojowe, mleko sojowe w proszku, mleko w proszku, mleko
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko z bakteriami Lactobacillus
acidophilus, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, napoje
mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku
kakaowym, napoje mleczne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje
na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje
na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej chili,
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kokosowy, olej
kostny [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, olej kukurydziany spożywczy, olej maślany, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowania, olej sojowy spo-

żywczy, olej wielorybi do spożycia, olej z nasion chia do żywności, olej
z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej z pestek dyni
do celów spożywczych, olej z pestek kamelii do jedzenia, olej z pestek
winogron, olej z siemienia lnianego [jadalny], olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje i tłuszcze, oleje
i tłuszcze jadalne, oleje jadalne, oleje jadalne do polewania artykułów
spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje mieszane do żywności, oleje roślinne do celów spożywczych, oleje sałatkowe, oleje
smakowe, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy
glazurowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy pekan, przetworzone, orzechy prażone, orzechy preparowane,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe,
orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane,
orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone,
orzeszki ziemne w polewie miodowej, owoce aromatyzowane, owoce
glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania
składające się głównie z owoców, pestki słonecznika przetworzone,
preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy nerkowca,
preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy torreja, preparowane orzechy włoskie, preparowane orzeszki piniowe, przekąski
na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, suszone
orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone truskawki, tłuszcz piekarski, tłuszcz wielorybi do żywności, tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, tłuszcze kukurydziane,
tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, Usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast,
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne],
aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe
do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty-) do żywności, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, batoniki owsiane, batony czekoladowe, batony zbożowe
i energetyczne, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty],
biała herbata, biała herbata w proszku, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do napojów, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do artykułów żywnościowych, esencja kawowa, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do gotowania, esencje do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne],
esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów
eterycznych), esencje herbaciane, esencje herbaciane (nie do celów
medycznych), esencje kawowe, esencje spożywcze [inne niż olejki
eteryczne], herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata
bezteinowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (Gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna, herbata czarna [herbata angielska], herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji
Darjeeling], herbata do zaparzania, herbata Earl Grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych,
herbata Lapsang Souchong, herbata limonkowa [loomi tea], herbata
miętowa, herbata mrożona, herbata mrożona (nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata Oolong, herbata oolong [herbata chińska],
herbata oolong w proszku, herbata owocowa [inna niż do celów me-
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dycznych], herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż
do celów leczniczych], herbata sfermentowana, herbata sypka (nielecznicza-), herbata szałwiowa, herbata Tie Guan Yin, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu
(Baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z dzikiej
róży, herbata z eleuterokoku [Ogapicha], herbata z gryki, herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], herbata z rozmarynu, herbata
z rumianku, herbata z wodorostów kelp, herbata z żeń-szenia, herbata
z żeń-szenia [insamcha], herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, kawa, kawa aromatyzowana,
kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa liofilizowana, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa w formie mielonej, kawa w formie
parzonej, kawa w postaci całych ziaren, liście herbaty, lizaki, mrożona
kawa, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje herbaciane z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe, napoje
kawowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje na bazie rumianku, napoje na bazie
substytutów kawy, napoje o smaku czekoladowym, napoje składające się głównie z kawy, napoje składające się głównie z kakao, napoje
składające się głównie z czekolady, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje
sporządzone z kakao, napoje w proszku zawierające kakao, napoje
z lodów, napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające kakao,
nielecznicze napoje herbaciane, nielecznicze napoje na bazie herbaty, nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze tabletki
odświeżające do ust, nielecznicze tabletki wykonane z glukozy, których głównym składnikiem jest kofeina, nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki pszenne, płatki
śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, wyciągi z herbaty, wyciągi z herbaty (nielecznicze), wysokoproteinowe batoniki zbożowe, cukierki, cukierki miętowe, cukierki
czekoladowe, cukierki (nielecznicze-), karmelki [cukierki], słodycze
[cukierki], miętowe (cukierki-), cukierki z kakao, cukierki do żucia, cukierki bez cukru, cukierki z karmelem, cukierki wykonane ręcznie, cukierki miętowe (nielecznicze-), cukierki miętowe bezcukrowe, cukierki
z żeń-szenia, cukierki w kształcie laski, cukierki inne niż do celów medycznych, cukierki do żucia na bazie żelatyny, cukierki, batony i guma
do żucia, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], ciastka,
ciastka owsiane, ciastka herbaciane, makaroniki (ciastka), ciastka migdałowe, ciastka czekoladowe, ciastka serowe, wyroby ciastkarskie
z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciastka maślane z polewą
czekoladową, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), miękkie zwijane
ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], czekolada, gorąca czekolada, czekolada pitna, czekolada nielecznicza, sztuczna czekolada, nadziewana
czekolada, czekolada mleczna, czekolada bezmleczna, czekolada
z bąbelkami, czekolada w proszku, czekolada mleczna w tabliczkach,
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: algi do spożycia przez
ludzi, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta,
aloes [roślina], aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, jadalne siemię
lniane, nieprzetworzone, orzechy, orzechy arekowe, świeże, orzechy
brazylijskie świeże, orzechy ginkgo świeże, orzechy jadalne [nieprzetworzone], orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzechy
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laskowe, świeże, orzechy pekan świeże, orzechy pistacjowe świeże,
orzechy świeże, orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt,
orzeszki arachidowe świeże, rośliny konopi, pasza dla koni, karma dla
koni, jadalne smakołyki dla koni, karma dla kotów, karmy dla kotów,
napoje dla kotów, ciastka dla kotów, przysmaki dla kotów [jadalne],
piasek do kuwet dla kotów, podściółka do kuwet dla kotów, karmy
w puszce przeznaczone dla kotów, jadalny proszek z japońskiej kocimiętki dla kotów domowych, karma dla psów, kości dla psów, suchary
dla psów, ściółka dla psów, preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], kości do żucia
dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o smaku sera dla
psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, artykuły jadalne
do żucia dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów,
mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, słód dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, mączka dla zwierząt,
ciastka dla zwierząt, solone ciastka dla zwierząt, otręby [pokarm dla
zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt domowych, pasza dla zwierząt tucznych,
preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], suszona lucerna dla zwierząt, herbatniki słodowe dla zwierząt, ciastka słodowe
dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, podściółka dla zwierząt domowych, mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanka paszowa
dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt,
żwirek dla kota i dla małych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt,
artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, otręby ryżowe [pokarm
dla zwierząt], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, materiały
na podściółkę dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, drożdże
do pasz dla zwierząt, mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], karmy
i pasze dla zwierząt, odpady gorzelniane [pasza dla zwierząt], jadalne
przysmaki dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt
mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, aktywne drożdże suszone dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, posiekana słoma na ściółkę dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt,
kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza
dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów
arachidowych dla zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla
zwierząt, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, papier ścierny dla
zwierząt domowych [ściółka], konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, artykuły
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt],
produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, celuloza do użytku jako podściółka dla zwierząt, proszek z alg
jako pasza dla zwierząt, papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin,
ziemia fulerska do użytku jako podściółka dla zwierząt, ryż naturalny
do użytku jako pasza dla zwierząt, papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, ściółka z papieru z odzysku dla małych zwierząt,
pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, wióry
z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, wióry z drewna
do użytku jako podściółka dla zwierząt, ziarna zbóż [produkty uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, papier pokryty piaskiem do użytku
w klatkach dla zwierząt, białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], substytuty mleka do użycia jako produkty żywno-
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ściowe dla zwierząt produkty na bazie kory do użytku jako ściółka dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków
owocowych, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców,
napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie coli, napoje na bazie kokosu,
napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie piwa, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych
warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, napoje półmrożone, napoje proteinowe, napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje
z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie soki
owocowe, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy
[napój], sok pomidorowy [napoje], sok winogronowy, sok z arbuza,
sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki, sok
z granatów, sok z guawy, sok z limonki do sporządzania napojów, sok
z mango, sok z melona, sok żurawinowy, soki, soki aloesowe, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki warzywne [napoje], syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemoniady, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami,
syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów,
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], tonik zawierający chininę, toniki [napoje nielecznicze], 39 Dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa towarów poprzez kuriera, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów
drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną,
Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów handlowych,
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Magazynowanie kosmetyków, Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży biznesowych,
Organizowanie podróży i rejsów, Organizowanie podróży i wycieczek
statkami, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie wycieczek, Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie wycieczek
[krótkich podróży], Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie
artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Pako-

wanie płynów na zamówienie wraz ze specyfikacją, Pakowanie prezentów, Pakowanie produktów, Pakowanie towaru, Planowanie i organizowanie podróży, Planowanie i organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja
podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Składowanie i dostarczanie towarów,
Składowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie towarów
w magazynach, 40 Produkcja kosmetyków na zamówienie dla osób
trzecich, Wytwarzanie na zamówienie suplementów diety dla ludzi,
Produkcja materiałów biofarmaceutycznych na zamówienie, Formowanie produktów syntetycznych, Formowanie tekstyliów, Konserwowanie napojów i żywności, Konserwowanie żywności, Usługi konserwacji żywności, 41 Administrowanie [organizacja] konkursami,
Akademie, Organizacja szkoleń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Nauczanie i szkolenia, Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie z zakresu sprzedaży,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Szkolenie związane z karierą zawodową, Przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Prowadzenie
wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie
żywienia [nie medyczne], Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne],
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych seminariach, Produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na seminariach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, 44
Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla
ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, Aromaterapia, Depilacja woskiem, Doradztwo
dietetyczne, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje z dziedziny żywienia,
Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Manicure,
Manicure (Usługi-), Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż tajski,
Masaż tkanek głębokich, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja
urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo żywieniowe, Salony piękności, Udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji
związanych z usługami salonów piękności, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi
doradcze związane z dietą, Usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub
osobiście, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi do-
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radztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi fizjoterapii, Usługi manicure i pedicure, Usługi masażu stóp,
Usługi stawiania baniek, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji urody,
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi sauny na podczerwień, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi
solarium, Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry
głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi woskowania ciała
ludzkiego, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi,
Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne
dla ludzi, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne
dla ciała, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Zabiegi higieniczne dla
zwierząt, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, Usługi
ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.

(111) 345361
(220) 2021 04 12
(210) 527347
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZTOS
(510), (511) 25 Bluzy sportowe, Kurtki bluzy, Koszulki polo, Koszulki
z nadrukami, Koszulki do jogi, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki
gimnastyczne bez rękawów, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna
damska], Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
Bluzy dresowe, Spodnie dresowe, Spodnie, Spodnie joggingowe, Krótkie spodnie, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, Spodnie do jogi, Spodnie ze stretchu, Czapki
sportowe, Czapki dziane, Czapki z daszkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Chusty na głowę, Bluzy sportowe z kapturem, Getry, Kamizelki, Grube kurtki, Kombinezony, Komplety
sportowe, Koszule sportowe, Kurtki, Legginsy, Majtki przypominające
szorty z luźną nogawką, Ocieplacze, Odzież do sztuk walki, Odzież męska, Odzież damska, Odzież dla małych dzieci, Odzież treningowa, Polary, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: bluzy sportowe, kurtki bluzy, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki do jogi, koszulki
z krótkim rękawem, koszulki gimnastyczne bez rękawów, połączenie
koszulki z majtkami [bielizna damska], koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, bluzy dresowe, spodnie dresowe, spodnie,
spodnie joggingowe, krótkie spodnie, spodnie do joggingu [odzież],
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie do jogi,
spodnie ze stretchu, czapki sportowe, czapki dziane, czapki z daszkiem,
czapki jako nakrycia głowy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, chusty
na głowę, bluzy sportowe z kapturem, getry, kamizelki, grube kurtki,
kombinezony, komplety sportowe, koszule sportowe, kurtki, legginsy, majtki przypominające szorty z luźną nogawką, ocieplacze, odzież
do sztuk walki, odzież męska, odzież damska, odzież dla małych dzieci,
odzież treningowa, polary, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną.
(111) 345362
(220) 2021 04 12
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) SŁOMIŃSKI KRZYSZTOF, Łobez (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM CARPENTRY
(540)

(210) 527400

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.05
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar, Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble do salonu, Meble łazienkowe, Meble.
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(111) 345363
(220) 2021 04 13
(210) 527406
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cudgee Creek Go Crazy
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.
(111) 345364
(220) 2021 04 13
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	NOGIEĆ ANNA, Garlica Duchowna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWIAK tradycyjnie pyszne
(540)

(210) 527496

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 30 Syrop
smakowy, Syropy glukozowe spożywcze.
(111) 345365
(220) 2021 04 14
(210) 527504
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) COMPLIANCE PARTNERS SZPYTKA S
PÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cp
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe i gospodarcze, doradztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej,
Doradztwo biznesowe, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo i usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Ekspertyzy i prognozy ekonomiczne, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Audyt sprawozdań finansowych, Audyt działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, Doradztwo
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, usługi
konsultingowe księgowości podatkowej, 36 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Zarządzanie ryzykiem finansowym,
Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Wyceny finansowe,
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi podatkowe
i celne, Usługi informacyjne, planowania, doradcze i konsultacyjne
w zakresie opodatkowania, 41 Usługi szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych, prowadzenie
badań i sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie dokumentów prawnych, umów i kontraktów, usługi pomocy w sprawach spornych, zastępstwo procesowe, Usługi prawne w zakresie mediacji i negocjacji, usługi arbitrażu, Usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej i przedsiębiorstw, Usługi prawne związane z wdrażaniem na rynek nowych produktów i usług, Doradztwo
i wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych, Reprezentacja i doradztwo prawne w zakresie prawa finansowego, rynków finansowych i działania przed instytucjami finansowymi, Audyty zgodności
z prawem i przepisami.
(111) 345366
(220) 2021 04 14
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) PŁOMIŃSKI DANIEL, Węgrzce Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE ORTHO PLUS

(210) 527563
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(540)

wania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Projektowanie architektoniczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie
architektury, Przygotowywanie projektu architektonicznego, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, Usługi architektoniczne,
Pomiary geodezyjne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Usługi
w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi kartograficzne, Badania geologiczne, Doradztwo związane z pomiarami geologicznymi,
Poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], 44 Projektowanie
krajobrazów, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Pielęgnacja trawników, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Ogrodnictwo krajobrazowe, Usługi ogrodnicze, Usługi pielęgnacji ogródków.

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 24.13.25, 02.09.22
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Rehabilitacja fizyczna.

(111) 345368
(220) 2021 04 15
(210) 527567
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) JARNUTOWSKI MARIUSZ LEDLUX, Zambrów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDLUX
(540)

(111) 345367
(220) 2021 04 15
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	GABRYŚ ZBIGNIEW TECHNIQ, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNIQ.PL BUDUJEMY SOLIDNIE!
(540)

(210) 527566

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 07.03.11, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
Rachunkowość, Księgowość, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Reklama i marketing, Analiza marketingowa nieruchomości,
Aukcje nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, Usługi w zakresie
sprawozdań rynkowych, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 36
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa
nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie nieruchomości,
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena i wycena nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Planowanie
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo],
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, Nadzór nad remontami budynków, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, 42 Badania w dziedzinie budownictwa, Opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie projektowania
architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projekto-

(591) srebrny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Żarówki oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe LED,
Żarówki kierunkowskazów, Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki halogenowe, Żarówki fluorescencyjne, Żarówki do reflektorów przednich, Żarówki do przyrządów optycznych, Ekrany do regulowania
światła, Ekrany do nakierowywania światła, Elektryczne instalacje
oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Elementy oświetleniowej
instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświetleniowych, Halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, Iluminatory
światłowodowe, Instalacje oświetleniowe, Instalacje oświetlenia żarowego, Instalacje oświetlenia awaryjnego, Lampy awaryjne, Lampy bezpieczeństwa, Kolumny rektyfikacyjne, Kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, Lampki samochodowe [do map], Lampy
do bezpiecznego oświetlenia, Lampy LED, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Latarki, Listwy świetlne, Lampy luminescencyjne oświetleniowe, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Mobilne wieże oświetleniowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, Oprawy, obudowy
i osłony do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osprzęt oświetleniowy,
Oświetlacze podczerwieni, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie zewnętrzne,
Panele [płyty] oświetleniowe, Reflektory, Rzutniki światła, Światła
do instalacji na zewnątrz, Światła kontrolne, Światłowodowe instalacje oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
Wyposażenie oświetleniowe, Zespoły świetlne, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem.
(111) 345369
(220) 2021 04 15
(210) 527569
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPLANTY W 1 DZIEŃ
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
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(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania
medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne, Zapewnianie
leczenia medycznego, Organizowanie leczenia medycznego, Usługi
oceny medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne,
Usługi kliniki dentystycznej, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia
kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wstawianie implantów zębowych.

(111) 345372
(220) 2021 04 15
(210) 527594
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K2 MONTA
(510), (511) 3 Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki zapachowe do samochodów, 5 Dezodoranty do samochodów, Samochodowe odświeżacze powietrza.

(111) 345370
(220) 2021 04 15
(210) 527570
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ
(540)

(111) 345373
(220) 2021 04 15
(210) 527598
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) KAILEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kailean
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla nauczycieli, Edukacyjne aplikacje
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Programy komputerowe i aplikacje szkoleniowe dla nauczycieli, Programy komputerowe
i aplikacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli, Oprogramowanie edukacyjne dla nauczycieli, 16 Książki edukacyjne, Drukowane
materiały edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Materiały edukacyjne dla nauczycieli, Publikacje edukacyjne dla
nauczycieli, Materiały szkoleniowe dla nauczycieli, 41 Akredytacja
usług edukacyjnych, Szkolenia nauczycieli, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci,
Edukacja dorosłych, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Edukacyjne
kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Kursy szkoleniowe dla nauczycieli, Kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania
medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne, Zapewnianie
leczenia medycznego, Organizowanie leczenia medycznego, Usługi
oceny medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne,
Usługi kliniki dentystycznej, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia
kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wstawianie implantów zębowych.
(111) 345371
(220) 2021 04 15
(210) 527574
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KLIMCZAK BOGDAN CUKIERNICTWO I SKLEP CONTINENT,
Wieluń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W STARYM RYNKU
(540)

(591) jasnobrązowy, biały
(531) 01.15.11, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu zewnętrznego, Restauracje oferujące dania na wynos, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji,
Usługi barów kawowych, Kawiarnia.

(111) 345374
(220) 2021 04 15
(210) 527611
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) WIERZCHOŃ PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	All Stars Gymnastics
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, 41 Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku,
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Kultura fizyczna, Udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym i gimnastyką za pośrednictwem
strony internetowej, Udostępnianie informacji dotyczących treningu
fitness i gimnastyki za pomocą portalu on-line, Nauka gimnastyki.
(111) 345375
(220) 2021 04 16
(210) 527619
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) IT DESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FireCheck

100

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla
roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy,
Środki ochrony roślin zawarte w tej klasie.

(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie
zabezpieczające strony internetowe.
(111) 345376
(220) 2021 04 16
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FIRKOWSKI PATRYK, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTKA.PL
(540)

(210) 527624

(591) czarny, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.07.01, 17.02.17
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Złote bransoletki, Złote kolczyki, Złote łańcuszki, Złote łańcuszki kwadratowe,
Złote naszyjniki, Złote nici [biżuteria].
(111) 345377
(220) 2021 04 16
(210) 527635
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AzotoPower
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla
roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy,
Środki ochrony roślin zawarte w tej klasie.
(111) 345378
(220) 2021 04 16
(210) 527637
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrzymrozekSOS
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12

(111) 345379
(220) 2021 04 17
(210) 527656
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWY ŚWIAT 24
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 27.07.11, 01.05.04
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Agendy, Arkusze informacyjne, Broszury, Broszury drukowane, Broszury z programem, Czasopisma
branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plakatami, Dodatki do gazet w postaci czasopism,
Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane karty informacyjne, Drukowane komunikaty prasowe, Drukowane raporty z badań, Drukowane ulotki informacyjne,
Drukowane wykresy, Dzienniki, Gazety, Gazety codzienne, Karty
informacyjne, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Okładki
czasopism, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane,
Publikacje drukowane, Publikacje periodyczne drukowane, Ulotki drukowane, Ulotki, 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, Ogłoszenia drobne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Tworzenie
reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary
i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
kwestii społecznych, Usługi reklamy prasowej, Usługi zarządzania
społecznością online, Usługi przeglądu prasy, Badania opinii publicznej, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Udostępnianie
online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi elektronicznej
agencji prasowej, 41 Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Konsultacje edytorskie,
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja czasopism,
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja tekstów w postaci
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych,
Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie
gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie
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książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek
i recenzji, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż
reklamowe, Sprawozdania wiadomości, Tworzenie [opracowywanie]
podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu
publikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi dziennikarskie, Usługi doradcze
w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów
pisanych, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby
niereklamowe, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie publikowania
online, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze,
z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie informacji dotyczących książek,
Fotoreportaże, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje o rekreacji, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów
do publikacji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem
publikacji, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie online recenzji książek, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Publikowanie dokumentów, Wydawanie prospektów, Wydawanie katalogów, Zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie publikacji biuletynów.

(111) 345380
(220) 2021 04 18
(210) 527666
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) SMOLEŃ AGNIESZKA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bohoshee
(540)

(591) czarny, niebieski, różowy, pomarańczowy, czerwony,
jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 03.07.19
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce
i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, 25 Obuwie, Odzież.
(111) 345381
(220) 2021 04 18
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KUJAWA MAREK, Cekcyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NET MARK

(210) 527667

101

(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.02, 26.01.05,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Doradztwo w zakresie usług
telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, Usługi
dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do Internetu, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Transmisja danych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.
(111) 345382
(220) 2021 04 15
(210) 527668
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(540) (znak słowny)
(540)	AMLESSANEO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(111) 345383
(220) 2021 04 20
(210) 527763
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) WLP K. KUDEREWSKI SPÓŁKA JAWNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enklawa CAFE CANTEEN BAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Usługi
kawiarni, Usługi świadczone przez bary bistro, Stołówki, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 345384
(220) 2021 04 20
(210) 527784
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) SUARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poręba Spytkowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medi Sleep
(540)

(591) zielony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.19
(510), (511) 20 Poduszki.
(111) 345385
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) RÓŻAŃSKI JACEK, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jana
(510), (511) 20 Meble.

(210) 527833
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(111) 345386
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, beżowy, brązowy
(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy
dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze],
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole
do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty
do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki
do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptycz-

ne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki
antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze,
Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki
nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające,
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego,
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople
do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary
ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne,
Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt],
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące,
Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone
waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku
medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny
do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne,
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło],
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne,
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne
dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające
do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych,
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mi-
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neralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów
medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla
niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze
preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny
do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt,
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże
elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania
leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne,
Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią,
Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku
medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów
medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(111) 345387
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 528064

103

(540)

(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, beżowy, brązowy
(531) 03.02.09, 03.02.24, 03.02.28, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych,
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła
do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla
niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki
do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka
kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe,
Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze
spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust,
Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki
[kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji
i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji
włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych,
Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne
preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne,
Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne
dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki
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dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne
substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty
nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy
farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, lecznicza
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe,
Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry,
Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu,
Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze
szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne,
Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane
chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze,
Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy
diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku
medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty
antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje
mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt,
Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa,
Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne
do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów
leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye
ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki
do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji,
Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla
niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy

diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze
preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina
do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające,
Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek,
Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych,
Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego,
Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych,
Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia
i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku
medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki
z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie,
Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne,
Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania
leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne
do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki
do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(111) 345388
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 528066

(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, beżowy, brązowy,
niebieski, szary
(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15

Nr 35/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe],
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty,
Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze
serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye
do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze
płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów
medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla
dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne,
Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy,
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze
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preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne,
Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła
dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane
chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi
[preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty
bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne,
Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory
do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli
do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów
medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe,
Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych,
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze],
Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty
do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające,
Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku
medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy
prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
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czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku
dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki
witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek,
Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory
bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne,
Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia
niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski
higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz
do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów
medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, beżowy, brązowy,
niebieski, zielony
(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy
dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze],
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczysz-

czania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole
do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty
do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki
do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki
antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze,
Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki
nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające,
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego,
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople
do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary
ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne,
Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt],
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące,
Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje wita-
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minizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone
waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku
medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny
do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne,
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło],
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne,
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne
dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające
do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych,
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów
medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla
niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze
preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny
do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt,
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże
elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże ucisko-
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we, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania
leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne,
Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią,
Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku
medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów
medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, beżowy, brązowy,
zielony
(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy
dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze],
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole
do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esen-
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cjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty
do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki
do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki
antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze,
Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki
nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające,
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego,
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople
do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary
ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne,
Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt],
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące,
Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone
waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku
medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny
do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne,

Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło],
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne,
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne
dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające
do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych,
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów
medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla
niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze
preparaty do kąpieli, tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny
do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt,
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże
elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania
leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne,
Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią,
Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku
medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
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ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów
medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(111) 345391
(220) 2021 04 26
(210) 528084
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEQUILA SANTA MUERTE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 345392
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTY TEMAT
(540)

(210) 528304

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach.
(111) 345393
(220) 2019 10 16
(210) 505697
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE
ATV FILM, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CKP real CENTRUM KONTAKTÓW PARTNERSKICH
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.01.06
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, lokalami użytkowymi i mieszkalnymi oraz w ich wynajmie, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży firm i przedsiębiorstw, pośrednictwo biznesowe.
(111) 345394
(220) 2016 06 27
(210) 458321
(151) 2021 08 05
(441) 2018 11 19
(732) BIMEX BANACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bimex
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 14.03.09, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 7 elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], elektryczne palniki spawalnicze, elementy napinające będące częściami
maszyn, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki samobieżne, łańcuchy,
elementy rozrządu silnika, maszynowe narzędzia wiertnicze z suwakami, narzędzia [części maszyn], narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], narzędzia do cięcia wzdłużnego [maszyny], narzędzia
do obrabiarek, narzędzia hydrauliczne, narzędzia obrotowe [maszyny], narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia ręczne obsługiwane
mechanicznie, palniki spawalnicze, przenośne narzędzia pneumatyczne, roboty spawalnicze, śruby z nakrętką kulkową.

(111) 345395
(220) 2016 07 07
(210) 458794
(151) 2021 07 29
(441) 2016 08 29
(732) BŁECHA KRZYSZTOF LABORATORIUM MEDYCYNY
NATURALNEJ BONIMED, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Perfect System Bell Visage
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty, preparaty do depilacji, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, mydło do golenia, preparaty
do golenia, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kadzidła,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lotony do celów kosmetycznych, mleko migdałowe
do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydła, mydełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, preparaty kosmetyczne do odchudzania, odświeżacze
do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, perfumy, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej-nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny po goleniu, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, suche szampony, preparaty do ochrony przed słońcem, talk
kosmetyczny, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, woda
toaletowa, produkty toaletowe, odświeżacze do ust w aerozol, toniki kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, nie do celów
leczniczych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty
do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, eliksiry-preparaty farmaceutyczne, herbaty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne
preparaty, kapsułki na lekarstwa, kąpiele lecznicze, napoje lecznicze, oleje lecznicze, kapsułki do celów farmaceutycznych, herbata
lecznicza, leki pomocnicze, wspierające, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, pastylki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku
farmaceutycznego, mineralne suplementy diety, zioła lecznicze,
tabletki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, leki do użytku medycznego, balsamy
do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, intymne preparaty nawilżające, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, środki oczyszczające, tabletki
wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania,
środki na odciski, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw
odmrożeniom, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny
do przemywania pochwy, pomady do celów medycznych, środki
medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu
stóp, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne na przeciwsłoneczne oparzenia, maści do leczenia słonecznych oparzeń, woda
morska do kąpieli leczniczych, środki przeciw zrogowaceniom, 30
napary inne niż do celów leczniczych, esencje do żywności, inne niż
esencje eteryczne i oleje aromatyczne.

110
(111) 345396
(220) 2019 01 29
(151) 2021 06 15
(441) 2019 03 18
(732)	HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HP
(540)
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(210) 495350

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.04, 26.11.25
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie
kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, mycie samochodów, pranie.
(111) 345397
(220) 2019 11 15
(210) 506807
(151) 2021 09 09
(441) 2020 01 13
(732) STEFAŃSKI TOMASZ, Julianów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRAGON
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub
urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły
odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne przed wypadkami
z wyłączeniem okularów i gogli, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne
[przeciw wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze
na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów
sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach
sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami
[inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne,
maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, ochronne
nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami
lub urazami, ochraniacze na oczy z wyłączeniem okularów i gogli,
ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne
na twarz, osłony oczu z wyłączeniem okularów i gogli, kaski zabezpieczające, kaski ochronne inne niż używane w sporcie, rękawice
do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla robotników,
ochronne osłony na twarz dla spawaczy, osłony zabezpieczające
przed iskrami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, ochraniacze
przed udarem napięciowym, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura
zabezpieczająca przed upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochro-

ny przed upadkiem, osłony na twarz chroniące przed wypadkami
w pracy, wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem ochronnych
okularów i gogli, żadne z wyżej wymienionych do użycia w związku
z aktywnością sportową, w tym, ale bez ograniczenia do, narciarstwo, snowboarding, inne sporty związane ze śniegiem, narciarstwo
wodne, paddleboarding, surfing i powiązane sporty wodne, 10
ochronniki słuchu, 21 rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice
bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice
kuchenne, 25 odzież i obuwie robocze jako profesjonalne zabezpieczenie dla robotników, z wyłączeniem odzieży i obuwia sportowego
oraz do codziennego użytku, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym świadczonej on-line, w zakresie następujących towarów:
odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież
odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe
do noszenia do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczające
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież
termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne z wyłączeniem okularów i gogli, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, urządzenia do ochrony osobistej przed
wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, kombinezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom],
ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami [inne
niż stosowane w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed
urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane
do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, ochronne obuwie
robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, maski ochronne, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy
do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na oczy
z wyłączeniem okularów i gogli, ochraniacze na usta [osłony dziąseł],
osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom
lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu z wyłączeniem
okularów i gogli, kaski zabezpieczające, kaski ochronne inne niż
używane w sporcie, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla spawaczy,
osłony zabezpieczające przed iskrami, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, słuchawki
z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, osłony na twarz
chroniące przed wypadkami w pracy, ochronniki słuchu, rękawice
do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych,
rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice kuchenne, odzież i obuwie robocze
jako profesjonalne zabezpieczenie dla robotników, z wyłączeniem
odzieży i obuwia sportowego oraz do codziennego użytku, wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem ochronnych okularów i gogli,
żadne z wyżej wymienionych do użycia w związku z aktywnością
sportową, w tym, ale bez ograniczenia do, narciarstwo, snowboarding, inne sporty związane ze śniegiem, narciarstwo wodne, paddleboarding, surfing i powiązane sporty wodne .

(111) 345398
(220) 2019 12 09
(210) 507787
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	EA KRAKÓW P. PADUCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ea
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(540)

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny specjalnego przeznaczenia: trawersy, uchwyty podciśnieniowe, urządzenia do transportu w tym podciśnieniowego materiałów sypkich, elementy automatyki, pneumatyki jako
części maszyn, siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, silniki
hydrauliczne, rozdzielacze hydrauliczne i pneumatyczne, regulatory
i dzielniki natężenia przepływu, hydrauliczne przekładnie planetarne, filtry do części maszyn i silników, absorbery, chwytaki (maszyny),
zawory procesowe jako części maszyn, złącza obrotowe, sprężyny
gazowe, napędy obrotowe i elementy do sterowania procesami
produkcyjnymi jako części maszyn, elektryczne przyrządy i aparaty
sterujące oraz regulacyjne jako części maszyn, aparaty do urządzeń
cieplnych i chłodniczych jako części maszyn, aparaty, maszyny i urządzenia do transportu lądowego, powietrznego i wodnego, części
składowe i wyposażenie wymienionych maszyn, aparatów i przyrządów, 35 doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem
produkcyjnym, sprzedaż w tym przy użyciu środków telekomunikacji
i Internetu: maszyn specjalnego przeznaczenia, trawersów, uchwytów podciśnieniowych, urządzeń do transportu w tym podciśnieniowego materiałów sypkich, elementów automatyki, elementów
pneumatyki, siłowników hydraulicznych, pomp hydraulicznych, silników hydraulicznych, rozdzielaczy hydraulicznych i pneumatycznych,
regulatorów i dzielników natężeń przepływu, hydraulicznych przekładni planetarnych, filtrów do części maszyn i silników, absorberów, chwytaków, czujników ciśnienia, zaworów procesowych, złączy
obrotowych, sprężyn gazowych, napędów obrotowych, elementów
do sterowania procesami produkcyjnymi, materiałów budowlanych,
materiałów instalacyjnych, pojazdów, elementów maszyn budowlanych, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych i diagnostycznych, usługi
promocyjne i marketingowe, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi agencji importowych i eksportowych, wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 42 usługi projektowania: maszyn, urządzeń, części zamiennych do maszyn i urządzeń, elementów linii produkcyjnych, programów komputerowych, ekspertyzy i opinie potwierdzone raportami,
certyfikowanie sprawności części składowych maszyn i urządzeń
po zrealizowanych naprawach i ich konserwacji zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego ich sprawność, doradztwo
w zakresie projektowania maszyn i urządzeń energooszczędnych,
doradztwo w zakresie programów komputerowych.
(111) 345399
(220) 2019 12 12
(210) 507976
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 03
(732) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lideria.pl
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet, główne kategorie produktów: książki, multimedia, filmy, muzyka, zabawki, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 345400
(151) 2020 10 13

(220) 2020 01 10
(441) 2020 02 17

(210) 508870
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(732)	GORDILLO RIOS PEDRO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sporteve
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania na smartfony umożliwiające użytkownikom tworzenie, wyszukiwanie i rejestrację na imprezy, wydarzenia
i spotkania sportowe lub rekreacyjne, aplikacje do pobrania na smartfony umożliwiające użytkownikom uzyskanie dostępu do informacji
związanych z imprezami, wydarzeniami i spotkaniami sportowymi
lub rekreacyjnymi, które mogą być dla nich interesujące, aplikacje
do pobrania na smartfony umożliwiające użytkownikom odbieranie,
wyświetlanie, przetwarzanie i ładowanie danych z zakresu imprez,
wydarzeń i spotkań sportowych lub rekreacyjnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje mobilne
do pobrania do tworzenia sieci społecznościowych, tworzenia społeczności online i offline oraz do wysyłania i odbierania wiadomości
elektronicznych, grafik, obrazów, treści, a także innych informacji
za pośrednictwem światowych sieci telekomunikacyjnych, aplikacje
mobilne do gromadzenia, edycji, schematyzowania, modyfikowania,
oznaczania, przesyłania, przechowywania i udostępniania danych
i informacji, aplikacje mobilne do smartfonów umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych online, aplikacje mobilne
do tworzenia społeczności online i offline oraz do umożliwiania zarejestrowanym użytkownikom organizowania grup i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, uczestniczenia w dyskusjach, uzyskiwania
informacji zwrotnej od innych użytkowników oraz do przesyłania
informacji na temat zainteresowań sportowych w celach tworzenia sieci społecznościowych, mobilne aplikacje, mobilne aplikacje
do pobrania umożliwiające użytkownikom tworzenie, wyszukiwanie
i rejestrację na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie mobilne pozwalające
na zamieszczanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie,
edytowanie, oznaczanie, umieszczanie w serwisach zewnętrznych,
transmisję strumieniową, zamieszczanie hiperłączy, współdzielenie
lub jakiekolwiek inne dostarczanie w zakresie mediów elektronicznych i informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie
społecznościowe umożliwiające użytkownikom tworzenie, wyszukiwanie i rejestrację na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub
rekreacyjne, oprogramowanie społecznościowe umożliwiające użytkownikom uzyskanie dostępu do informacji związanych z imprezami, wydarzeniami i spotkaniami sportowymi lub rekreacyjnymi, które
mogą być dla nich interesujące, oprogramowanie społecznościowe
umożliwiające użytkownikom odbieranie, wyświetlanie, przetwarzanie i ładowanie danych z zakresu imprez, wydarzeń i spotkań sportowych lub rekreacyjnych, programy na smartfony, 35 gromadzenie
i przetwarzanie danych i informacji dotyczących imprez, wydarzeń
i spotkań sportowych lub rekreacyjnych, marketing imprez i wydarzeń, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, przetwarzanie
danych, świadczenie usług rejestracji online związanych z uczestnictwem w imprezach, wydarzeniach i spotkaniach sportowych lub
rekreacyjnych, świadczenie usług tworzenia sieci kontaktów online
i zapewnianie informacji w dziedzinie sportu i rekreacji, udostępnianie mobilnej aplikacji, dzięki której użytkownicy mogą tworzyć,
wyszukiwać i rejestrować się na imprezy, wydarzenia i spotkania
sportowe lub rekreacyjne, usługi gromadzenia, przechowywania
i wyszukiwania informacji o imprezach, wydarzeniach i spotkaniach
sportowych lub rekreacyjnych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów w celach organizowania imprez, wydarzeń i spotkań
sportowych i rekreacyjnych, 42 projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
oprogramowania dla smartfonów, udostępnianie aplikacji mobilnej
do przesyłania wiadomości między użytkownikami oraz tworzenia,
wyszukiwania i rejestracji na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, udostępnianie aplikacji mobilnej do przesyłania wiadomości między użytkownikami z zakresu imprez, wydarzeń
i spotkań sportowych lub rekreacji, udostępnianie aplikacji mobilnej
do przesyłania wiadomości między użytkownikami z różnego rodzaju wspólnymi zainteresowaniami sportowymi poprzez światowe
sieci telekomunikacyjne, udostępnianie oprogramowania dla smartfonów, dzięki któremu użytkownicy mogą tworzyć, wyszukiwać i rejestrować się na imprezy, wydarzenia i spotkania sportowe lub rekreacyjne, udostępnianie mobilnej aplikacji, dzięki której użytkownicy
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mogą tworzyć, wyszukiwać i rejestrować się na imprezy, wydarzenia
i spotkania sportowe lub rekreacyjne, udostępnianie mobilnej aplikacji na smartfony z informacjami o imprezach, wydarzeniach i spotkaniach sportowych lub rekreacyjnych, udostępnianie mobilnej
aplikacji z technologią umożliwiającą użytkownikom tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie udziału w imprezach, wydarzeniach i spotkaniach sportowych lub rekreacyjnych oraz
transfer takich informacji na wiele serwisów społecznościowych,
umożliwianie użytkowania aplikacji mobilnej w zakresie serwisów
społecznościowych przeznaczonych do tworzenia sieci społecznościowych, tworzenia społeczności online i offline oraz do wysyłania
i odbierania wiadomości elektronicznych, grafik, obrazów, treści,
a także innych informacji, usługi dostawcy aplikacji obejmujące
oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, edytowanie, oznaczanie, umieszczanie
w serwisach zewnętrznych, transmisję strumieniową, zamieszczanie
hiperłączy, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie w zakresie mediów elektronicznych i informacji za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych.

(111) 345401
(220) 2020 02 27
(210) 510738
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) DYSPUT-GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA, Stara Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ava LABORATORIUM FOOT CARE Dermaline with urea 30%
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, brązowy
(531) 02.09.19, 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01,
27.07.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji stóp, wody kolońskie, wody toaletowe,
kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryjne,
ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, toniki, żele, mydła,
mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów,
cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk,
sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.
(111) 345402
(220) 2020 05 21
(151) 2021 08 12
(441) 2020 09 28
(732) BOROWY ANDRZEJ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) herballine

(210) 513798

(540)

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, jasnobrązowy, pomarańczowy, różowy, czerwony,
ciemnobrązowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki z chitozanem, kosmetyki z krzemem organicznym, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci płynów, kolagen hydrolizowany
do użytku kosmetycznego, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, balsamy kosmetyczne,
olejki mineralne [kosmetyki], preparaty nawilżające [kosmetyczne],
kosmetyki w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kremy
do twarzy [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do włosów,
kremy kosmetyczne do rąk, błoto kosmetyczne do ciała, preparaty
kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, zioła
do kąpieli, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, roślinne olejki
eteryczne, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne suplementy diety, suplementy diety z krzemem organicznym, herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów
leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, błonnik pokarmowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online artykułów związanych
z żywnością, kosmetykami, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż kosmetyków, kosmetyków z chitozanem,
kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających
kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku
kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów
kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów
do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół
do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych
olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy,
mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych
do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, alg
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym, promocja na rzecz osób trzecich w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem
organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł
kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli,
preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
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do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków
eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów
diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety
zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów
ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym, usługi marketingowe w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków
nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych,
kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek
kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów
do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych,
ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań
w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym,
herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych,
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycznym, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem
organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł
kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli,
preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków
eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów
diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety
zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów
ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem,
kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających
kwas hialuronowy, kosmetyków nieieczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku
kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów
kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów
do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmety-
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ków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół
do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii, roślinnych
olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety,
suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych,
alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów
medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów
diety o działaniu kosmetycznym, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wykorzystaniem
naturalnych konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.

(111) 345403
(220) 2020 08 19
(210) 517272
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) BALBIERZ AGNIESZKA BOHEMI SOUL, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bohèmi Soul
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
bluzki, spódnice, koszule, spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież],
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bielizna, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 345404
(220) 2020 09 22
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) KUELLMER KARL, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YOU SCREAM ICE CREAM
(540)

(210) 518611

(531) 04.05.21, 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 ciastka, czekolada pitna, herbata, jogurt mrożony,
kakao, kawa, lody, makaroniki (wyroby cukiernicze), naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
pralinki, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, 43 bufety, cukiernie,
kafeterie, kawiarnie, lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii
i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną
do konsumpcji żywność i napoje.
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(111) 345405
(220) 2020 09 25
(210) 518834
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Powroźnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Galicjanka
Naturalna
woda
mineralna
wysokozmineralizowana Mg Ca zawiera magnez i wapń
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, srebrny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 25.01.01,
01.15.15, 06.01.01
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe.
(111) 345406
(220) 2020 11 03
(210) 520345
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) KISZECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KISZECZKA JEDYNA TAKA, RĘCZNIE WYRABIANA Oryginalna
KIEŁBASA BIAŁA KARCZEWSKA OD KTÓREJ WSZYSTKO SIĘ
ZACZĘŁO W ROKU 1936
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 05.03.02, 05.07.07, 26.05.09, 26.11.01, 27.05.01, 26.04.22,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 wyroby mięsne, w tym: kiełbasa surowa wytwarzana
z wysokiej jakości mięsa wieprzowego z dodatkiem przypraw, wyroby wędliniarskie, konserwy mięsne, wyroby garmażeryjne, potrawy
na bazie mięsa.
(111) 345407
(220) 2020 11 13
(151) 2021 04 09
(441) 2020 12 21
(732) MORSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORSKA PARK
(540)

(210) 520808

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 35 usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
administrowanie dotyczące marketingu, oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-

ketingu i promocji, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, agencje reklamowe, 36 usługi w zakresie
nieruchomości, 37 budowa biur, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa prywatnych
budynków mieszkalnych, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo
mieszkaniowe, informacja budowlana, 42 usługi architektoniczne,
projektowanie budowlane, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, planowanie [projektowanie] budynków.

(111) 345408
(220) 2020 11 13
(151) 2021 04 09
(441) 2020 12 21
(732) MORSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORSKA PARK
(540)

(210) 520809

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
administrowanie dotyczące marketingu, oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, agencje reklamowe, 36 usługi w zakresie
nieruchomości, 37 budowa biur, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa prywatnych
budynków mieszkalnych, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo
mieszkaniowe, informacja budowlana, 42 usługi architektoniczne,
projektowanie budowlane, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, planowanie [projektowanie] budynków.
(111) 345409
(220) 2020 11 24
(210) 521303
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) FERREIRA MONIKA STRATEGIC CONSULTING, Piaseczno (PL);
WIECZOREK MAGDALENA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i’gs in good strategy
(540)

(591) jasnoczerwony, czarny
(531) 24.17.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
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(510), (511) 35 administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, analiza rynku, analiza trendów biznesowych, analiza trendów
marketingowych, audyt działalności gospodarczej, badania w dziedzinie strategii marketingowych, doradzanie przedsiębiorstwom
w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwa w odniesieniu
do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące
zbywania firm, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie planowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania kariery,
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane z audytem, doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie danych dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji handlowych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, marketing finansowy, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie informacji gospodarczych,
opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie informacji
o firmie, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 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 strategii marketingowych,
planowanie sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, planowanie wykorzystania personelu, po-
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moc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc i porady
dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi
lub
handlowymi,
pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc
w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
projektowanie badań marketingowych, promowanie działalności
gospodarczej, promowanie wydarzeń specjalnych, prowadzenie
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], rozpowszechnianie informacji
biznesowych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, strategiczna analiza biznesowa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi
dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne dotyczące
pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi planowania dla
przedsiębiorstw, 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 public relations, usługi w zakresie analiz
i badań rynku, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, 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 pozycjonowania marki, usługi w zakresie strategii
biznesowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wyceny dotyczące za-
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rządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 41 publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, konsultacje edytorskie, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii,
publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie plakatów, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
publikowanie recenzji, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
edukacyjnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
sprawozdania wiadomości, tworzenie [opracowywanie] podcastów,
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udzielanie
informacji związanych z publikowaniem, usługi doradcze w zakresie
publikowania, usługi dziennikarskie, usługi konsultacyjne w zakresie
publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, usługi publikacji,
usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikowania online, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie
audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek (w tym w postaci elektronicznej), wydawanie katalogów, usługi
edukacyjne i instruktażowe, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacja zawodowa, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, instruktaż w zakresie
technik komunikacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie, nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauka indywidualna, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja szkoleń, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie kursów wyko-

rzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie kursów
wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie pokazów,
organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
wykładach, programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie kursów dotyczących administrowania
działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla
klientów, przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie
egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie konwencji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, seminaria, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie
biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia związane z finansami, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji na temat kongresów, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne dotyczące
handlu, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie
zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne związane z biznesem,
usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi
kształcenia praktycznego, usługi mentoringu biznesowego, usługi
nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauki na odległość
świadczone online, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi
szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu
w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe
w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi
w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, wydawanie nagród edukacyjnych, wykłady
na temat umiejętności marketingowych, wyznaczanie standardów
edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 345410
(220) 2020 12 02
(210) 521660
(151) 2021 08 03
(441) 2021 01 11
(732) MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTI
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 5 mydło antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, 10 maski stosowane
przez personel medyczny, maski sanitarne do celów medycznych.
(111) 345411
(220) 2020 12 08
(210) 521832
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) USTRONIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALSA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, mrożone napoje
owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbat,
napoje z dodatkiem witamin, napoje energetyczne, napoje na bazie
składników naturalnych.
(111) 345412
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GELLWE naturalnie pyszne
(540)

(210) 522010

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 żelatyna spożywcza, galaretki spożywcze, galaretki
spożywcze w proszku, napoje mleczne, zupy i preparaty do sporządzania zup, bita śmietana, chipsy, chipsy owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, konfitury,
dżemy, kremy z trufli, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, namiastki kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, czekolady, cukierki,
galaretki–cukierki, wyroby czekoladowe, lody, proszki do lodów,
jogurty mrożone, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, galaretki w proszku, żelatyna spożywcza, cukier waniliowy,
sól, musztarda, ocet, przyprawy, pieprz ziarnisty i mielony, tapioka,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, desery lodowe, desery
czekoladowe, desery muesli, puddingi (deser), kremy budyniowe
(desery), mrożone mleczne desery w formie batonów, kremy czekoladowe, mrożone kremy budyniowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające
owoce, budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, 32 napoje
musujące w proszku.
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(111) 345413
(220) 2020 12 18
(151) 2021 08 31
(441) 2021 03 08
(732)	AQUA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE CRUSH
(540)

(210) 522434

(591) biały, złoty, czarny
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne.
(111) 345414
(220) 2020 12 22
(210) 522510
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GIZA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 345415
(220) 2020 12 22
(210) 522521
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCONA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 345416
(220) 2020 12 23
(210) 522589
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STONE GRASS
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 345417
(220) 2020 12 23
(210) 522595
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JESIENNY LIŚĆ
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 345418
(220) 2020 12 23
(210) 522596
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GREEN FIELD
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 345419
(151) 2021 07 29

(220) 2020 12 29
(441) 2021 04 12

(210) 522732
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(732) CHARZEWSKI PIOTR RESLEGAL KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT PIOTR CHARZEWSKI, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ResLe al KANCELARIA
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, jasnoszary
(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.08, 24.17.25, 26.03.04
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa prawnego, badania prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi
wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm.
(111) 345420
(220) 2021 01 07
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	Novartis AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BIOSOL
(510), (511) 1 nawozy naturalne.

(210) 522902

(111) 345421
(220) 2021 01 18
(210) 523287
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ja gotuję
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 09.03.16, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone go gotowania, Koncentraty rosołowe, Żywność przygotowywana z ryb, Zupy,
30 Gotowe potrawy na bazie makaronu, Mieszanki ciasta, Sosy do makaronów, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 40 Przetwarzanie
żywności i napojów, 41 Szkolenia w zakresie cateringu, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 345422
(220) 2021 01 19
(210) 523330
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A
(540)

(591) biały, niebiesko-morski, malinowy, czarny
(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 45 Usługa społecznościowa w postaci portalu społecznościowego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie kont i proﬁli,
zawierających dane osobowe, pozwalających na zaprezentowanie
szerokiemu gronu internautów siebie oraz sieci swoich kontaktów
z innymi ludźmi, wyszukiwanie znajomych i przyjaciół, tworzenie
ich list, wysyłanie wiadomości i korzystanie z forum.

(111) 345423
(220) 2021 01 25
(210) 523578
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESA UNICUM HOME
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Brąz
(Wyroby artystyczne z-), Chorągiewki z metalu (wiatrowskazy), Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, Dzieła sztuki
z brązu, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Figurki ozdobne z metali nieszlachetnych, Figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych, Figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, Figurki wykonane
z brązu będące dziełami sztuki, Figurki wykonane z brązu, Figurki
z metali nieszlachetnych będące dziełami sztuki, Figurki z metali nieszlachetnych, Figurki z metali pospolitych, Figurki ze stopów łatwotopliwych (stop cyny z ołowiem), Figury z metali pospolitych, Kolumny
na trofea wykonane z metali nieszlachetnych, 14 Biżuteria i wyroby
jubilerskie, Biżuteria, Przyrządy do mierzenia czasu, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby biżuteryjne, Pozostałe
artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 16
Oleodruki, Odbitki sitodrukowe, Odbitki artystyczne graficzne, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obrazy, Makiety
architektoniczne, Litograficzne dzieła sztuki, Grawiury [litografia],
Figurki z papieru, Figurki wykonane z tektury, Figurki wykonane
z papieru, Figurki [statuetki] z papieru mâché, Drukowane reprodukcje obrazów, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, Dekoracje
ścienne 3D wykonane z papieru, Akwarele [skończony obraz], Akwarele [skończone obrazy], Akwarele, Akwaforty [grafika], Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Czasopisma z plakatami,
Książki z plakatami, Oprawione plakaty, Plakaty reklamowe, Plakaty
wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Reprodukcje fotograficzne, Ramki i stojaki do fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Podpisane fotografie, Fotografie [wydrukowane],
19 Figury z betonu, Figury marmurowe, Figurki z marmuru, Figurki
z kamienia, Figurki z betonu, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, Dekoracje wykonane z kamienia, Betonowe rzeźby, 20 Dzieła sztuki z ambroidu, Dekoracyjne płyty ścienne [meble]
nietekstylne, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dzieła sztuki z bursztynu, Dzieła sztuki z bambusa,
Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzieła
sztuki z korka, Dzieła sztuki z łupiny orzecha, Dzieła sztuki ze słomy,
Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Dzwonki wietrzne, Figurki drewniane, Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wykonane
z cementu gipsowego, Figurki wykonane z gipsu, Figurki wykonane
z pochodnych gipsu, Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z żywicy drzewnej, Figurki z drewna, Figurki z kości, Figurki z kości słoniowej, Figurki z ratanu, Figurki z wosku, Figurki z żywicy, Figurki z żywicy odlewane na zimno, Figury drewniane, Figury
odlewane z tworzyw sztucznych, Figury z tworzyw sztucznych, Figury z wosku, Kościane figurki, Kościane rzeźby, Krucyfiksy z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, 21 Zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczące dzieł sztuki, obiektów kolekcjonerskich, dzieł rzemiosła artystycznego, produktów rzemieślniczych, mebli i antyków,
41 Usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy
telekomunikacyjnych, Usługi galerii sztuki.
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(111) 345424
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) ZDANOWICZ RAFAŁ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKO
(540)

(210) 523587

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej tynków dekoracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej tynków dekoracyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej dekoracyjnych powłok
wykończeniowych do wnętrz (farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej dekoracyjnych powłok wykończeniowych do wnętrz (farby),
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej ochronnych powłok wykończeniowych do wnętrz (farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej ochronnych powłok wykończeniowych do wnętrz (farby), Usługi
sprzedaży detalicznej dotyczącej farb zewnętrznych, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej farb zewnętrznych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej powłok ochronnych do impregnacji wodoodpornej
powierzchni budynków (farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej powłok ochronnych do impregnacji wodoodpornej powierzchni
budynków (farby), Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej mieszanek
do impregnacji wodoodpornej (inne niż farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej mieszanek do impregnacji wodoodpornej (inne niż
farby), Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej farb do podłóg, Usługi
sprzedaży hurtowej dotyczącej farb do podłóg, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej farb podkładowych do metalu, Usługi sprzedaży
hurtowej dotyczącej farb podkładowych do metalu, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczącej powłok ochronnych do metali (farby), Usługi
sprzedaży hurtowej dotyczącej powłok ochronnych do metali (farby),
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej masy szpachlowej, Usługi
sprzedaży hurtowej dotyczącej masy szpachlowej, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczącej gruntu do ścian, Usługi sprzedaży hurtowej
dotyczącej gruntu do ścian, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej
rozcieńczalnika do farb, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej rozcieńczalnika do farb, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej akcesoriów do malowania wnętrz, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej
akcesoriów do malowania wnętrz.
(111) 345425
(220) 2021 02 01
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 10
(732) FUNDACJA MOST THE MOST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MOST the MOST
(540)

(210) 523918

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22, 26.11.01
(510), (511) 35 Administrowanie konkursami w celach reklamowych,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi public relations, Administrowanie dotyczące marketingu, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
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tekstów, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania
gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet
elektronicznych online, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy,
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja prac naukowych,
Publikacje multimedialne, Publikowanie czasopism, Publikowanie
czasopism elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie czasopism
internetowych, Publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej
w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie plakatów, Publikowanie tekstów,
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Gry losowe, Fotoreportaże, Imprezy kulturalne, Informacja o imprezach rozrywkowych,
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Nauczanie i szkolenia,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja webinariów,
Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie
festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach
kulturalnych, Organizowanie gal, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie konkursów, Organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie kultury.

(111) 345426
(220) 2021 02 01
(210) 524006
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732) SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 26.02.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 345427
(220) 2021 02 07
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) ROOTHKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roothkin

(210) 524234
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(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa w zakresie: klamek,
klamek ze stali nierdzewnej, mosiężnych klamek, zamków, osprzętu do drzwi i okien, kołatek, nasadek na zawiasy, wizjerów, zasówek
do drzwi, zawiasów, zamknięć drzwiowych, gniazdek, uchwytów
do mebli, zaślepek, odbojów do drzwi, nasadek, samozamykaczy,
oznaczeń klejonych na drzwi.
(111) 345428
(220) 2021 02 07
(210) 524237
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 29
(732) BG LABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Orzesze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) drop of beauty
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Odświeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, Płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Kremy perfumowane, Olejki naturalne do perfum, Spraye
do ciała [nielecznicze], Spraye do ciała, Zapachowe płyny i kremy
do pielęgnacji ciała, Kremy pod prysznic, Kremowe mydło do ciała,
Kostki mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy,
Mydła do użytku osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione ręcznie, Mydła
toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Mydła w płynie
do kąpieli, Mydła w postaci żelu, Mydło niewymagające użycia wody,
Mydło do skóry, Mydło aloesowe, Mydła w żelu, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach
do użytku osobistego, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli
stóp, Nielecznicze mydła toaletowe, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty do mycia rąk, Środek do mycia
rąk, Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, Aromatyczne olejki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Olejek do kąpieli, Zioła do kąpieli,
Sole zapachowe do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do użytku osobistego,
w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, Preparaty
do ciała w sprayu, Nielecznicze antyperspiranty, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam do cery z wypryskami, Balsam
do ciała, Balsamy dla niemowląt, Balsamy do celów kosmetycznych,
Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy
do stóp (Nielecznicze-), Balsamy do ust, Balsamy, inne niż do celów
medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Baza
podkładowa do paznokci [kosmetyki], Emulsje [balsamy] do ochrony
przeciwsłonecznej, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego],
Emulsje wygładzające do skóry, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne środki
nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Krem do rak, Krem do twarzy,
Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy do ciała, Kremy
do ciała [kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, Balsam do włosów, Kosmetyczne
płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki
do włosów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Kremy ochronne
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Maseczki do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci, Odżywki do skóry głowy w formie
sprayu, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Olejki do włosów,

Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów, Płukanki do włosów
[szampon z odżywką], Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płyny do włosów, Płyny do układania włosów, Płyny do stylizacji
włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do kuracji włosów,
Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, Preparaty do ochrony włosów przed
słońcem, Preparaty do układania włosów, Preparaty odżywcze
do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty wygładzające i prostujące włosy, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Szampon do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony do użytku osobistego,
Szampony do włosów, Szampony do włosów dla ludzi, Produkty
do układania włosów dla mężczyzn, Serum do układania włosów,
Rozjaśniacze do włosów, Pudry do włosów, Proszek do mycia włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum do włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające
rozczesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego,
Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Żele ochronne do włosów, Żele do włosów, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania włosów, Wosk do włosów, Wosk
do wąsów, Tonik do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje
po goleniu, Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy
przed goleniem, Olejki do brody, Mydło do golenia, Mleczko po goleniu, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia,
Preparaty do stosowania przed goleniem, Preparaty kosmetyczne
po goleniu, Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Aromaty [olejki
aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Olej rycynowy do celów
kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Esencje
eteryczne, Dentystyczne płyny do płukania ust, Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla
skóry [kosmetyk], Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające
starzeniu się do użytku kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu się, Serum do korekcji oczu, Kosmetyki w postaci kremów,
Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Krem
do jasnej karnacji, Krem do opalania Krem do opalania dla niemowląt, Krem do skórek wokół paznokci, Krem do włosów, Krem z retinolem do celów kosmetycznych Kremy BB, Kremy chłodzące do użytku
kosmetycznego, Maseczki do ciała w kremie, Kremy złuszczające,
Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy wybielające do zębów,
Kremy wybielające do skóry, Kremy ujędrniające skórę, Kremy ujędrniające ciało, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy samoopalające
[kosmetyki], Kremy samoopalające, Kremy redukujące plamy starcze,
Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciw piegom, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego],
Kremy pielęgnacyjne do włosów, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy oczyszczające, Kremy ochronne, Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające do użytku, kosmetycznego, Kremy nawilżające, Kremy
na noc [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy na dzień, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół
oczu, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne
do rąk, Kremy kosmetyczne, Kremy korygujące, Kremy konserwujące
do skóry, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy
kosmetyczne, Kremy i balsamy do opalania, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy do włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy
do usuwania owłosienia, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy, Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy do skóry, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do polerowania,
Kremy do rąk, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju,
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry,
inne niż do użytku medycznego, Kremy do paznokci, Kremy do opalania skóry, Kremy do opalania, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do mycia, Kremy
do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do golenia, Kremy do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy
do aromaterapii, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Krem
na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Krem bazowy, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki],
Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecz-
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nicze kremy pod oczy, Nielecznicze środki oczyszczające w kremie,
Nieleczniczy krem do twarzy, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Płynne kremy [kosmetyki], Podkład w kremie, Puder w kremie
do twarzy, Róż kremowy, Róż w kremie, Szminki w kremie do ust, Zapachowe kremy do ciała, Zestawy do golenia, składające się z kremu
do golenia i środków stosowanych po goleniu, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań
kosmetycznych, 5 Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Preparaty dla niemowląt nie zawierające
laktozy, Suplementy z siarą, Żywność z mleka w proszku dla niemowląt, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Cukier dietetyczny do celów
medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dietetyczne napary do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dodatki
odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne,
Glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żywności,
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne
suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje
witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Naturalne suplementy
diety do leczenia klaustrofobii, Nektary owocowe dla cukrzyków
przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi
do celów medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty
zawierające witaminę D, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty
zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne
dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Proszki jako zamienniki posiłków, Słodziki sztuczne dostosowane dla
diabetyków, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy
diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu,
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety
składające się z witamin, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się głównie z magnezu,
Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety
składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone

121

głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające olej
lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające lecytynę,
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające izoflawony
sojowe, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe,
Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy
odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne,
Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla diabetyków, Lecznicze
płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Lecznicze suche szampony, Higieniczne środki nawilżające, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Żele nawilżające do użytku osobistego, Alkohol leczniczy, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne
preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Preparaty antybakteryjne, Nasączone chusteczki lecznicze, Maści antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty
odkażające stosowane w szpitalach, Produkty sterylizujące do przemywania, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, Spraye
antybakteryjne, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Środki odkażające do użytku domowego, Środki
odkażające, Środki do usuwania bakterii, Antybakteryjne środki
do mycia rąk, Antybakteryjny preparat do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy,
Lecznicze preparaty do mycia rąk, Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Odkażający preparat do mycia rąk, Szampony lecznicze, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Suplementy diety z cynkiem, Serum kojące dla
skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, Krem na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do ciała
do użytku farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp
(Lecznicze-), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy lecznicze
do pielęgnacji skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Kremy
na odciski i nagniotki, Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Kremy z hydrokortyzonem, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze
kremy do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu
na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Medyczne kremy
terapeutyczne.

(111) 345429
(220) 2021 02 05
(210) 524259
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baby Planet
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(540)

(591) zielony
(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Żywność dla dzieci i niemowląt, Napoje dla niemowląt,
Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt.
(111) 345430
(220) 2021 02 08
(210) 524280
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KABAROŚL
(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) 345431
(220) 2014 11 18
(210) 435793
(151) 2021 07 15
(441) 2015 03 02
(732)	EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPOS
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.05.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, fiskalne kasy komputerowe współpracujące z komputerami klasy PC, drukarki fiskalne, drukarki fiskalne
jako elementy większych systemów kasowych oraz terminali kasowych, kasy komputerowe, terminale kasowe, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, dokumentacja techniczna w tym zakresie.
(111) 345432
(220) 2021 04 19
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) WARPOL.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPI WarPol.Info
(540)

(210) 527736

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.03.23, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Doradztwo biznesowe, Analizy
biznesowe rynków, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Strategiczna analiza biznesowa, Usługi informacji biznesowej, Sporządzanie
raportów biznesowych, Opracowywanie statystyk biznesowych,
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do terminali do płatności elektronicznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do terminali
do płatności elektronicznych, Usługi handlu detalicznego w odnie-

sieniu do kas i kas fiskalnych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do kas i kas fiskalnych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do przyrządów do pomiaru wagi, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do przyrządów do pomiaru wagi, 42 Poradnictwo
informatyczne, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Doradztwo w dziedzinie
automatyzacji biura i miejsca pracy, Projektowanie systemów informatycznych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi
doradztwa informatycznego, Dostarczanie raportów z zakresu informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi doradcze
ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Usługi IT w celu
ochrony danych, Projektowanie systemów magazynowania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online
na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania
danych, Projektowanie baz danych, Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie,
Doradztwo naukowe, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, Doradztwo technologiczne, Doradztwo
eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości.

(111) 345433
(220) 2021 02 07
(210) 524316
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRISM
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 345434
(220) 2021 02 09
(210) 524332
(151) 2021 09 07
(441) 2021 04 26
(732) PAWIŃSKI ALEKSANDER GAKO-ALEKSANDER PAWIŃSKI,
Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.04.04, 26.03.03
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Skóra i imitacje skóry, Kufry, walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wykonane z aluminium lub
tworzyw sztucznych, Plecaki, Worki podróżne, Worki, sakiewki, Futerały na dokumenty, mapy, plansze, Pojemniki transportowe ze skóry
i skóry wyprawionej, Pojemniki do przechowywania na monety, wizytówki, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki do zabawy,
Zabawkowe miniaturki oraz modele, Zestawy modelarskie, Futerały
i opakowania na zabawki, Etui na figurki, modele, miniaturki będące zabawkami, Torby, walizki oraz pojemniki do przechowywania
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i transportu miniaturek, modeli oraz figurek będących zabawkami, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: figurki i posążki
z metali nieszlachetnych, puszki z metalu [pojemniki], pojemniki
metalowe (inne niż meble), pojemniki z aluminium (inne niż meble),
artykuły papiernicze, kleje do artykułów piśmiennych, papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły do rysowania,
malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informacyjne, drukowane
materiały reklamowe, gazetki, magazyny, katalogi, ulotki, oprawy
książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały introligatorskie, książki i inne publikacje, podręczniki,
materiały do nauczania, broszury, kalendarze, karty na wymianę, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały wypełniające
oraz uszczelniające, ochronne materiały opakowaniowe (inne niż
materiały do zawijania) do ochrony figurek lub modeli czy miniaturek, wyściółki do ochrony przed uderzeniem, pianka do wypełniania
i uszczelniania w celu zabezpieczenia przechowywanych elementów
w postaci figurek lub modeli czy miniaturek, pianka cięta i pianka
do pojemników i toreb przenośnych oraz do pojemników do przechowywania, pianka do ochrony zabawek oraz modeli i miniatur,
walizy, torby podróżne, torby, portfele, kufry, plecaki, skóra i imitacje
skóry, walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wykonane
z aluminium lub tworzyw sztucznych, worki podróżne, worki-sakiewki, futerały, pojemniki transportowe i pojemniki do przechowywania,
statuetki oraz figurki wykonane z drewna czy gipsu lub z tworzyw
sztucznych, półki do transportu i przechowywania figurek lub modeli czy miniaturek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, figurki, miniaturki, modele, zestawy modelarskie, futerały i opakowania na zabawki, etui na figurki lub modele czy miniaturki, torby lub walizki oraz
kufry i pojemniki do przechowywania i transportu miniaturek lub
modeli czy figurek, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(111) 345435
(220) 2021 02 08
(210) 524380
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTA MINERALIS KiDS
(540)

(591) czerwony, żółty, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 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) 345436
(220) 2021 02 08
(210) 524382
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Santa Mineralis Kids
(510), (511) 32 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.
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(111) 345437
(220) 2021 02 08
(210) 524393
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKSco CreditRisk
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie, instalowanie i konserwacja programów komputerowych do tworzenia modeli scoringowych służących
ocenie zdolności kredytowej klientów banków, Projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych programów informatycznych dla potrzeb bankowości.
(111) 345438
(220) 2021 02 15
(210) 524661
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	GŁAŻEWSKI ARTUR BARBERZYŃCA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Barberzyńca
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 25 Fartuchy fryzjerskie, Peleryny fryzjerskie, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej:
peleryn fryzjerskich, past do włosów, olejków do brody, produktów pielęgnacyjnych dla mężczyzn, grzebieni do stylizacji, kartaczy
do brody, sprzętu fryzjerskiego takiego jak nożyczki, brzytwy, maszynki, golarki, 41 Nauka fryzjerstwa, Prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie
technik fryzjerskich, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Usługi
nauki na odległość świadczone online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, 44 Salony fryzjerskie,
Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Salony
fryzjerskie, Usługi fryzjerskie.
(111) 345439
(220) 2021 02 15
(210) 524680
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) DZIEL PAWEŁ ROYAL NATURE, Pelplin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORLICA
(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) 345440
(220) 2021 02 11
(210) 524469
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI DROBIOWE
z nadzieniem marchewkowym w sosie śmietanowo-koperkowym
z ryżem POULTRY ROLLS WITH CARROT FILLING IN CREAM AND
DILL SAUCE WITH RICE TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG 2020
ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów sztucznych barwników
wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min. i gotowe

124

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021
(111) 345443
(220) 2021 02 23
(210) 525096
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 26
(732) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY ORKA, Pruszków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(540)

(591) biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy,
beżowy, złoty, niebieski
(531) 25.01.19, 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) 345441
(220) 2021 02 16
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KACPER GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kacper GLOBAL
(540)

(210) 524685

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.05.02, 02.09.19
(510), (511) 9 Obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym,
Obuwie ochronne, 25 Obuwie, Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla dzieci, Obuwie męskie i damskie, Obuwie
rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem.
(111) 345442
(220) 2021 02 22
(210) 525041
(151) 2021 08 06
(441) 2021 04 19
(732) KOPACZ MARCIN KANCELARIA DORADCY
RESTRUKTURYZACYJNEGO I SYNDYKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERABLONIE
(540)

(531) 26.01.08, 26.01.11, 26.01.12, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Automatyczne urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Urządzenia
i instrumenty pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe do narzędzi, Gazometry [urządzenia pomiarowe], Optyczne
urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe zawartości, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń pomiarowych,
37 Serwis i naprawa urządzeń pomiarowych.

(531) 01.15.17, 03.09.01, 03.09.02, 03.09.24
(510), (511) 29 Ryby świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne,
przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek,
ryby w marynacie, w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki
rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone,
ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, 35 Sprzedaż w sklepie stacjonarnym i w Internecie takich towarów jak: ryby
świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne, przetwory rybne,
paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek, ryby w marynacie,
w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożone,
ryby marynowane, ryby konserwowane, 43 Usługi barów, pubów,
restauracji.
(111) 345444
(220) 2021 02 23
(210) 525097
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY ORKA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORKA
(510), (511) 35 Sprzedaż w sklepie stacjonarnym i w Internecie takich
towarów jak: ryby świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne,
przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek,
ryby w marynacie, w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki
rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone,
ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, 43 Usługi barów, pubów, restauracji.
(111) 345445
(220) 2021 02 25
(210) 525174
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BUZIAK-RUSAKOWICZ KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otako.studio
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 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 public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Agencje reklamowe,
41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo,
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Administrowanie
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[organizacja] teleturniejami, Centra rozrywki, Doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dostarczanie rozrywki drogą
radiową, Dystrybucja filmów, Fotoreportaże, Impresariat artystyczny,
Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Komponowanie
muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Obsługa studia filmowego, Obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, Organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów
piękności, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja
imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów piękności,
Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja
przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród związanych z telewizją, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie gal, Organizowanie gier
z udziałem publiczności, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
pokazów psów, Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie spektakli
rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie
widowisk [impresariat], Ośrodki rozrywkowe, Oświetlenie sceniczne
do celów rozrywkowych, Planowanie pokazów filmów, Planowanie
przyjęć, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych
lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Pokazy laserów [rozrywka], Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów
dokumentalnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
Produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych,
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja przedstawień,
Produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień muzycznych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja teleturniejów telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, Przygotowywanie
efektów specjalnych w celach rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne
na żywo, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Radiowe programy rozrywkowe, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe,
Rozrywka, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka (Informacja
o-), Rozrywka filmowa, Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna
online, Rozrywka on-line, Rozrywka świadczona za pośrednictwem
światowej sieci komunikacyjnej, Rozrywka w formie pokazów laserowych, Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Rozrywka w formie programów telewizyjnych (Udostępnianie-), Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka za pośrednictwem
telefonu, Studia filmowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnia-
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nie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnianie mediów audiowizualnych
za pośrednictwem sieci łączności, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania
filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie
pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie rozrywki online w postaci programów typu teleturnieje, Udostępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy sports, Udostępnianie rozrywki online
w postaci turniejów gier, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udostępnianie
telewizyjnych programów informacyjnych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Udzielanie informacji, komentarzy
i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych
za pośrednictwem sieci online i Internetu, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, Układanie rozkładu programów telewizji kablowej [planowanie], Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi konsultacyjne w dziedzinie
rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi miksowania muzyki, Usługi planowania przyjęć, Usługi pokazów filmowych, Usługi pokazów laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, Usługi
prezentacji audiowizualnych, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez
specjalnych, Usługi przewodników po programach telewizyjnych, Usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, Usługi radiowe w zakresie
zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych, Usługi rozrywkowe
w formie wideo, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez
rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych
programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Usługi
rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywkowe z udziałem grup
muzycznych, Usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, Usługi
studiów filmowych, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Zamawianie
artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie
atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną
artystyczną lokali rozrywkowych.

(111) 345446
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT CASCO

(210) 525336
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(111) 345449
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT PODRÓŻ
(540)

(540)

(591) niebieski
(531) 18.01.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych.
(111) 345447
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT DOM
(540)

(210) 525337

(111) 345448
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT linia
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 01.05.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych.
(111) 345450
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT polisa
(540)

(591) fioletowy
(531) 07.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych.
(210) 525338

(591) niebieski, fioletowy, pomarańczowy, różowy, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych.

(210) 525339

(210) 525340

(591) niebieski, fioletowy, pomarańczowy, różowy, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych.
(111) 345451
(220) 2021 03 01
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT ZDROWIE
(540)

(591) różowy
(531) 02.09.01, 26.11.13, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01

(210) 525341
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(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń, Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy emerytalnych.

(111) 345452
(220) 2021 03 01
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) POWIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klawo
(540)

(210) 525346

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi
public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami
w celach reklamowych, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Agencja public
relations, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji
marketingowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie
marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy,
Marketing imprez i wydarzeń, Opracowanie koncepcji marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, Planowanie strategii marketingowych, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Promowanie działalności
gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Reklama, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Teksty-tworzenie reklamowych i sponsorowanych, Testowanie marki,
Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji marketingowych, Usługi
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi promocyjne
i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe,
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów
reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Reklamowanie usług innych
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Świadczenie usług porównania cen online, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 42 Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Obsługiwanie wyszukiwarek,
Doradztwo naukowe, Doradztwo technologiczne, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Usługi w zakresie projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania,
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.

(111) 345453
(220) 2021 03 02
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) ORLICKA MILENA, Komorowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) For Your Home
(540)
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(591) czarny, zielony, żółty, pomarańczowy, beżowy, czerwony
(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 Drobne wyroby niemetalowe, Drewniane gałki
do drzwi, Drewniane uchwyty do szuflad, Drewniane znaczniki
do roślin, Etykiety z tworzyw sztucznych, Formy gipsowe do odlewania materiałów ceramicznych, Formy z tworzyw sztucznych do produkcji mydła, Gałki ceramiczne, Gałki do drzwi, niemetalowe, Gałki
do drzwi porcelanowe, Gałki drewniane, Gałki szklane, Gliniane
uchwyty do szuflad, Haczyki do ścian z materiałów niemetalowych,
Haczyki do wieszania makat niemetalowe, Haczyki na zasłony prysznicowe, Haki niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka do zasłon prysznicowych, Listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów
i zdjęć, Listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów
i zdjęć, Maty wyjmowane do zlewów, Niemetalowe haczyki do wieszania makat, Niemetalowe haczyki łazienkowe, Niemetalowe haczyki na ręczniki, Niemetalowe haczyki wkręcane, wygięte, Niemetalowe korki do wanien, Niemetalowe podwieszane pręty do wieszania
artykułów, Niemetalowe pojemniki na chusteczki [mocowane na stałe], Odbojniki drewniane do drzwi, Podpórki do roślin lub drzew, Podkładki z tworzyw sztucznych, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub
drzew, Podpory do drzew niemetalowe, Podpory do roślin, Podpory
do sznurów do suszenia bielizny, z drewna lub tworzyw sztucznych,
Pokrętła z tworzyw sztucznych [gałki], Poręcze do wanien, niemetalowe, Poręcze niemetalowe, Poręcze prysznicowe, niemetalowe,
Przyssawki z tworzyw sztucznych, Ręczne składane wachlarze, Sznury do suszenia bielizny-wsporniki, z drewna lub tworzyw sztucznych,
Tace niemetalowe, Tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej,
Uchwyty ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, Uchwyty ceramiczne
do szuflad, Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty do wanny,
niemetalowe, Uchwyty porcelanowe, Uchwyty porcelanowe do szuflad, Uchwyty przyssawkowe [mocowania], Uchwyty szklane do szuflad, Uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, Wachlarze, Wiatrowskazy niemetalowe, Wachlarze nieelektryczne, Wieszaki na rośliny,
niemetalowe, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki niemetalowe na węże, Wkładki do zlewozmywaków, Zawieszki do luster, niemetalowe, Zawieszki do obrazów, niemetalowe, Znaczniki do roślin
z tworzyw sztucznych, Bambus, Bursztyn, Macica perłowa, Macica
perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, Muszle [materiał przetworzony lub częściowo przetworzony], Rattan [materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], Rotang [trzcinopalma, ratan],
Sztuczne rogi, Taśmy drewniane, Taśmy korkowe, Trzcina [materiał
do wyplatania], Trzcina [materiał surowy lub częściowo przetworzony], Tyczki bambusowe, Wiklina, Łóżka, pościel, materace, poduszki,
Lustra (srebrzone szkło), Meble łazienkowe, Ramy, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Akcesoria
do przechowywania ubrań, Altany [meble], Arkusze z siatki z tworzyw sztucznych do wyściełania półek, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Barki ruchome [meble], Biblioteczki [regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły,
Biurka z regulacją wysokości, Biurka modułowe [meble], Boazeria
meblarska, Części półek niemetalowe, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do mebli, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, Drewniane półki i stojaki [meble], Drewniane
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parawany z dekoracyjną kratownicą, Dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, Duże wyściełane fotele, Elementy meblowe, Elementy wnętrza szaf, Etażerki, Fotele biurowe, Fotele, Filcowe podkładki pod nogi mebli, Fotele bujane, Fotele wypoczynkowe, Gabloty
[inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Garderoby, Kanapy, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety
mebli do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Kredensy
[meble], Kredensy, toaletki, komody, Krzesła, Krzesła na kółkach,
Krzesła składane, Kufry [szafki], Kwietniki [meble], Krzesła stołowe,
Ławki, Ławki do keyboardu, Ławki fortepianowe, Ławki metalowe,
Ławki z półkami, Leżaki, Lustra i lusterka stojące, Małe dwuosobowe
kanapy, Materiał do wykładania szuflad z tworzyw sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych na brzegi półek, Meble antyczne, Meble,
Meble do oranżerii, Meble do przechowywania, Meble do salonu,
Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble
drewniane, Meble gięte, Meble komputerowe, Meble kuchenne, Meble nadmuchiwane, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane,
Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe z aluminium,
Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble przystosowane
do układania jedno na drugim, Meble przystosowane do użytku
na zewnątrz, Meble rattanowe, Meble sypialne, Meble tapicerowane,
Meble w stylu antycznym, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane
głównie ze szkła, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meble wykonane ze stalowych rurek, Meble wypoczynkowe, Meble z listewek,
Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble z przegrodami na butelki
[barki], Meble z tworzyw sztucznych, Meble ze szkła, Meblowe półki,
Miniaturowe meble wykonane z drewna, Miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, Mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, Nadmuchiwane meble, Nakładki siedzeniowe jako części mebli,
Nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Nakrycia
na siedzenia [uformowane] na meble, Narożniki [meble], Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe dozowniki
do serwetek, mocowane na stałe, Niemetalowe narożniki ochronne
nakładane na meble, Niemetalowe podpórki do półek, Niemetalowe
półki ścienne [meble], Niemetalowe uchwyty do mebli, Niemetalowe
uchwyty do szuflad, Niemetalowe wieszaki do półek, Niemetalowe
wsporniki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowe wsporniki
półek, Niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku,
Okolicznościowe stojaki na kwiaty, Osłony do kominków, Parawany
[meble], Pływające nadmuchiwane siedzenia, Podnóżki, Podnóżki
[taborety], Podpórki do książek [meble], Podpórki pod książki, Podpórki do półek niemetalowe, Podstawki pod książki, Podstawki pod
laptopy, Poduszki na krzesła, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Pokrowce na odzież [magazynowanie], Pokrowce na odzież [szafa], Pokrycia ochronne na meble [dopasowane], Pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Półka na talerze, Półki
biblioteczne, Półki biurowe, Półki do pisania, Półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Półki [meble], Półki metalowe, Półki
na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [konstrukcje] metalowe, Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne [meble], Półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, Półki wiszące [meble], Półki
w kształcie kwadratów, Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych materiałów [meble], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż
bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż
bielizna pościelowa], Postumenty [meble], Postumenty pod doniczki
na rośliny, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Profile i ornamenty
wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli, Przenośne biurka, Przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, Przenośne pulpity
do pisania [meble], Pudełka drewniane do przechowywania zabawek, Pudełka na zabawki [meble], Pudła do przechowywania [meble], Pudła do przechowywania poduszek [meble], Pufy [meble], Pudła na zamek [meble], Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej,
Pulpity do książek [meble], Pulpity do pisania, Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Pulpity [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble], Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe
(systemy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, Regały składane, Regały z metalu [meble], Reprodukcje mebli antycznych, Rozkładane fotele, Rozkładane kanapy, Ruchome podstawy
[meble], Ruchome półki do przechowywania [meble], Ruchome
przesłony (ekrany) [meble], Sekcje boazeryjne do mebli, Siedzenia,

Siedzenia dla dzieci, Siedzenia [meble], Siedzenia metalowe, Skrzynie, Skrzynie do przechowywania [meble], Skrzynie [meble], Skrzynie
niemetalowe, Skrzynki drewniane do przechowywania zabawek,
Skrzynki i pudełka na zabawki, Skrzynki na narzędzia [meble], Skrzynki na zabawki, Sofy, Sprzęt biurowy [meble], Stanowisko pracy z komputerem [meble], Stojaki do butelek, Stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, Stojaki do komputerów, Stojaki
do parasoli przeciwsłonecznych, Stojaki do przechowywania czasopism [meble], Stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych,
Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, Stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, Stojaki na broszury [meble], Stojaki na broszury [w postaci mebli], Stojaki na czasopisma,
Stojaki na doniczki z kwiatami, Stojaki na drewno opałowe, Stojaki
na głośniki [meble], Stojaki na korespondencję [meble], Stojaki
na książki [meble], Stojaki na kwiaty, Stojaki na parasole, Stojaki na telefony [meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki na żywność, Stojaki
obrotowe [meble], Stojaki podporowe [meble], Stojaki, półki, Stojaki,
półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie
z tworzywa sztucznego, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliczki
na kolana, Stoliczki pod laptopy, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki na kółkach do serwowania, Stoliki
nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki
pod umywalkę [meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne
z szufladami, Stoliki ruchome pod komputery, Stoliki salonowe, Stoliki składane, Stoliki z mozaiką, Stołki barowe, Stołki obrotowe, Stoły,
Stoły do użytku w ogrodach, Stoły piknikowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania przedmiotów, Szafki
do przechowywania ziemniaków, Szafki do przechowywania materiałów, Szafki do przechowywania [meble], Szafki do sypialni, Szafki
dźwiękoszczelne [meble], Szafki kuchenne, Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki metalowe [meble], Szafki na buty, Szafki na klucze,
Szafki na klucze [meble], Szafki na kosze na odpadki, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafki na płyty [meble], Szafki na serwisy
do herbaty, Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki
z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Szuflady do komódki do układania w stosy, Szuflady do przechowywania kart, Szuflady do przechowywania [meble], Szuflady
metalowe [części mebli], Szuflady na pieniądze niemetalowe, Tablice
do zawieszania kluczy, Tablice w postaci mebli, Taborety, Taborety
robocze, Taborety ruchome [meble], Tace na buty [meble], Taborety
wędkarskie, Toaletki, Toaletki [meble], Toaletki z trzema lustrami,
Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Uchwyty do szuflad niemetalowe, Uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, Unoszące się
na wodzie [nadmuchiwane] siedzenia, Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaczki na klucze [meble], Wieszaki na klucze [meble], Wieszaki na krawaty, Witryny, Wózki barowe [meble], Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], Wolnostojące przepierzenia [meble],
Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wózki barowe ruchome
do podawania herbaty, Wózki [meble], Wózki meblowe, Wsporniki
do mebli niemetalowe, Wsporniki do półek metalowe [części mebli],
Wsporniki do półek niemetalowe stanowiące części mebli, Wsporniki
do półek niemetalowe [części mebli], Wsporniki niemetalowe do mebli, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy
z tworzyw sztucznych do mebli, Wymienne pokrycia na siedzenia
[dopasowane] na meble, Wyroby wikliniarskie, Wysokie siedzenia
[meble], Wysokie stołki [meble], Wyroby stolarskie, Zagłówki [meble],
Zatrzaski do mebli, niemetalowe, Zestawy mebli, Zewnętrzne meble,
Manekiny, manekiny krawieckie, Cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, Cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na budynki,
Drewniane szyldy, Drewniane uchwyty do szyldów, Gabloty [meble],
Litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie
z tworzyw sztucznych, Manekiny do wystaw sklepowych, Meble
do celów wystawowych, Numery domów niemetalowe, Numery domów nieświecące, niemetalowe, Numery wykonane z tworzyw
sztucznych na budynki, Półki na klawiatury komputerowe, Serwantki
kuchenne, Stojaki na książki kucharskie, Identyfikacyjne tabliczki niemetalowe, Stojaki do przechowywania materiałów drukowanych,
Tablice do prezentacji, Tabliczki [dekory] z tworzyw sztucznych, Tabliczki imienne na drzwi, niemetalowe, Tabliczki wykonane z drewna, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, Skrzynki drewniane, Skrzynki na butelki [inne niż metalowe],
Skrzynki z tworzyw sztucznych, Szkatułki, Dekoracyjne skrzynki
drewniane, Donice drewniane w postaci skrzyń, Dozowniki do ręczników mocowane na stałe, Dozowniki na chusteczki higieniczne,
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nie z metalu [mocowane na stałe], Dozowniki papieru toaletowego,
mocowane na stałe, niemetalowe, Dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, Drewniane skrzynie, Elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych
do transportu płynów, Elementy z tworzyw sztucznych do pojemników do pakowania, Giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, Kasetki wykonane z drewna, Kasetki, nie z metalu, Kosze bambusowe do celów przemysłowych, Kosze
do przechowywania, nie z metalu, Kosze drewniane, Kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], Kosze z tworzyw sztucznych [inne niż
kosze na śmieci], Materiał z tworzyw sztucznych do wyściełania bagażu, Miski z tworzyw sztucznych, Niemetalowe pojemniki do przechowywania, Niemetalowe pudła do przechowywania, Niemetalowe skrzynki na butelki, Niemetalowe skrzynki na narzędzia [puste],
Ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do przechowywania towarów, Opakowania drewniane do butelek, Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna,
Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojemniki na jajka
[opakowania] z tworzyw sztucznych, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], Pojemniki niemetalowe w postaci beczułek, Pojemniki
niemetalowe w postaci kubłów, Pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, Pojemniki w formie pudełek wykonanych z drewna, Pojemniki z trzciny, Przenośne zbiorniki na wodę
[pojemniki] z tworzyw sztucznych, Pudełeczka na upominki rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, Pudełka do pakowania,
płaskie [drewno], Pudełka do pakowania w płaskiej postaci [tworzywa sztuczne], Pudełka do pakowania w płaskiej postaci [drewno],
Pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, Pudełka
do pakowania z tworzyw sztucznych, Pudełka do pakowania złożone
[tworzywa sztuczne], Pudełka do pakowania złożone [z tworzyw
sztucznych], Pudełka do pakowania złożone [z drewna], Pudełka
do pakowania złożone [drewno], Pudełka do przechowywania
[z tworzyw sztucznych], Pudełka do przechowywania [drewno], Pudełka do przenoszenia niemetalowe, Pudełka do układania jedno
na drugim [z tworzyw sztucznych], Pudełka do układania jedno
na drugie [tworzywa sztuczne], Pudełka do układania jedno na drugie [drewniane], Pudełka drewniane, Pudełka drewniane do układania w stosy, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pudełka
na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, Pudełka ozdobne
z tworzyw sztucznych, Pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw
sztucznych, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, Pudełka składane do pakowania [drewno], Pudełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne], Pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], Pudełka z drewna, Pudełka z drewna powlekanego papierem,
Pudełka z laminowanego plastiku, Pudełka z prasowanego włókna
przystosowane do układania w stosy, Pudełka z tworzyw sztucznych
do pakowania, płaskie, Pudełka z tworzyw sztucznych, Pudełka
z tworzyw sztucznych do układania w stosy, Pudełka z tworzyw
sztucznych do pakowania, Skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, Skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, Skrzynki do pakowania wykonane z drewna, Skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych, Skrzynki na lekarstwa, Skrzynki
na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki narzędziowe nie z metalu, Skrzynki narzędziowe niemetalowe [puste], Skrzynki narzędziowe
niemetalowe, Skrzynki niemetalowe na butelki, Skrzynki niemetalowe na narzędzia, Skrzynki z zamkiem niemetalowe, Szafki do przechowywania żywności, Szafki na bagaż, Szkatułki wykonane z macicy perłowej, Szkatułki wykonane z trzciny, Szkatułki z bursztynu,
Szkatułki z muszli, Szkatułki z wikliny, Szkatułki z trzciny, Tace drewniane przystosowane do układania w stosy, Tace z tworzyw sztucznych przystosowane do układania w stosy, Tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, Wiadra
drewniane, Wkładki z tworzyw sztucznych do użytku jako wyłożenia
pojemników, Zamknięcia do pojemników, Dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracje z tworzyw sztucznych
do ciast, Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Dzieła sztuki z bambusa, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Dzieła sztuki z korka, Dzieła sztuki ze słomy, Dzwonki
wiatrowe [dekoracja], Dzwonki wietrzne, Figurki drewniane, Figurki
miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wykonane z cementu
gipsowego, Figurki wykonane z gipsu, Figurki wykonane z pochod-
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nych gipsu, Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z żywicy drzewnej, Figurki z drewna, Figurki z wosku, Figurki
z żywicy, Figurki z żywicy odlewane na zimno, Figury drewniane, Figury odlewane z tworzyw sztucznych, Figury z tworzyw sztucznych,
Figury z wosku, Imitacje produktów żywnościowych z tworzyw
sztucznych, Kule ogrodowe, Kuranty wiatrowe [dekoracja], Miniaturowe modele samochodów [ozdoby] z drewna, Modele dekoracyjne
wykonane z tworzyw sztucznych, Modele figurek [ozdoby] wyrabiane z gipsu, Modele figurek [ozdoby] z drewna, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele figurek [ozdoby] z wosku, Modele ozdobne z tworzyw
sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z gipsu, Modele [ozdoby]
wykonane z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Modele [ozdoby] z wosku, Modele pojazdów
[ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z wosku, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z tworzyw sztucznych, Modele pojazdów [ozdoby] z drewna, Modele pojazdów [ozdoby] zrobione z gipsu, Modele samochodów [ozdoby]
z wosku, Modele samochodów [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele samochodów [ozdoby] z gipsu, Modele samochodów [ozdoby]
z syntetycznej żywicy, Modele samochodów [ozdoby] zrobione
z drewna, Modele samolotów [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele samolotów [ozdoby] z drewna, Modele samolotów [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z gipsu, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, Modele w zmniejszonej
skali [ozdoby] z wosku, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele wykonane z drewna [ozdoby], Modele
zwierząt [ozdoby] z wosku, Modele zwierząt [ozdoby] z tworzyw
sztucznych, Modele zwierząt [ozdoby] z gipsu, Modele zwierząt
[ozdoby] z drewna, Ozdobne figurki akcji z drewna, Ozdobne figurki
akcji z gipsu, Ozdobne figurki akcji z tworzyw sztucznych, Ozdobne
figurki akcji z wosku, Ozdobne figurki wykonane z wosku, Ozdobne
figurki wykonane z gipsu, Ozdobne figurki wykonane z drewna,
Ozdobne modele wykonane z gipsu, Ozdobne modele wykonane
z drewna, Ozdobne modele wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, Ozdobne rzeźby wykonane z drewna, Ozdobne statuetki wykonane z drewna,
Ozdobne zakończenia drążków do zasłon, Ozdoby do ciast z tworzyw sztucznych, Ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby [posągi] zrobione z wosku, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby
ścienne z wosku, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, Ozdoby
z drewna na środek stołu, Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, Popiersia z drewna, Popiersia z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, Popiersia z gipsu, Popiersia z tworzyw sztucznych, Popiersia z wosku, Posągi z drewna, Posągi z tworzyw sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Przylepne ozdoby z drewna na ściany, Przylepne ozdoby
z wosku na ściany, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z drewna,
Rzeźby wykonane z gipsu, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych,
Rzeźby wykonane z wosku, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z tworzyw sztucznych, Rzeźby z wosku, Statuetki wykonane z żywic syntetycznych,
Statuetki z bursztynu, Statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Statuetki z gipsu, Szkło do użytku w oprawianiu dzieł
sztuki, Tablice ozdobne wykonane z gipsu, Tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, Tablice ozdobne wykonane z wosku, Trofea drewniane, Trofea wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne
wykonane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Wyroby
artystyczne wykonane z wosku, Wyroby rzeźbione z wosku, 21 Atomizery do użytku w gospodarstwie domowym, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Dozowniki chusteczek
do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki do płynów stosowane z butelkami, Dozowniki do przechowywania papieru toaletowego
[inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła,
Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki mydła w płynie, Dozowniki papieru toaletowego, Dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane
na stałe, Dozowniki szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic, Drążki
na ręczniki, Drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Kosze
na ręczniki, Metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, Miednice do płukania, Miednice łazienkowe [naczynia], Miednice [naczynia], Miseczki, Miseczki do golenia, Misy, Misy ceramiczne,
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Misy i miseczki, Mydelniczki, Mydelniczki ścienne, Mydło (naczynia
na-), Papier toaletowy (dozowniki-), Papier toaletowy (uchwyty na-),
Pojemniki na mydło, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Pokrowce [przykrycia] na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, Półki na kosmetyki, Półki na mydło do rąk, Półki na produkty
do mycia ciała, Półki na szampon, Półki na żel pod prysznic, Półki
z tworzywa sztucznego do wanien, Pudełka do dozowania ręczników papierowych, Pudełka na mydło, Rozpylacze do perfum [atomizery], Słoiki na waciki bawełniane, Stojaki do gąbek do makijażu, Stojaki do przyborów do golenia, Stojaki do rolek papieru toaletowego,
Stojaki na papier toaletowy, Stojaki na pędzle do golenia, Stojaki
na przybory do golenia, Stojaki na szczotki klozetowe, Uchwyty
do rolek papieru toaletowego, Uchwyty do szczotek toaletowych,
Uchwyty na gąbki, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty na mydło,
Uchwyty na mydło do rąk, Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty
na pędzle do golenia, Uchwyty na żel pod prysznic, Uchwyty
na szklanki do łazienek, Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni,
Wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], Wieszaki-kółka
na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka, nie z metalu
szlachetnego, Wieszaki na ręczniki, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła],
Wieszaki-obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], Wieszaki prętowe na ręczniki, Zasobniki papieru toaletowego, Akwaria kulowe,
Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Karmniki dla ptaków,
Karmniki dla ptaków w postaci pojemników, Karmniki dla ptaków
w postaci pojemniczków, Karmniki do karmienia ptaków żyjących
na wolności, Klatki dla ptaków, Metalowe klatki do użytku domowego, Miski do picia dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Naczynia
na pokarm dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści
zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szczotki dla
zwierząt domowych, Szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Urządzenia
do czyszczenia łap zwierząt domowych, nieelektryczne, Butów
(szczotki do-), Buty (szczotki do-), Deski do prasowania, Drewniane
prawidła do butów, Elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków,
Elementy napinające do odzieży, Golarki do ubrań na baterie, Haczyki do zapinania guzików, Klamerki do wieszania ubrań na sznurze,
Kosze na pranie, Łyżki do butów, Napinacze do koszul, Napinacze
do spodni, Nieelektryczne przybory do pastowania butów, Nieelektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, Obuwie (szczotki do-),
Podstawki pod żelazka do prasowania, Pokrowce na deski do prasowania, Prawidła do butów, Prawidła do butów [napinacze], Prawidła
do butów z cholewami, Przybory do pastowania butów (nieelektryczne-), Przyrządy do ściągania butów, Ściereczki ochronne do prasowania, Suszarki do bielizny, Suszarki do ubrań, Suszarki do odzieży
[domowe suszarki do ubrań], Szczotki do butów, Szczotki do ubrań,
Szmatki do butów, Szmatki do polerowania obuwia, Wycieraczki
ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów], Donice ceramiczne, Domowe terraria na rośliny, Donice do roślin, Donice na rośliny,
Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, Doniczki do kwiatów,
Doniczki do roślin, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Doniczki
ozdobne z porcelany, Doniczki porcelanowe, Doniczki szklane, Dysze
do węży, Dysze do węży ogrodowych, Gliniane donice, Gliniane doniczki, Gliniane wazony podłogowe, Kamienne wazony podłogowe,
Konewki, Kosze na kwiaty, Kosze na rośliny, Miski na kwiaty, Misy
na dekoracje kwiatowe, Misy na kwiaty z metali szlachetnych, Misy
na rośliny, Osłony na doniczki nie z papieru, Osłony niepapierowe
na doniczki, Ozdobne donice ceramiczne, Ozdobne donice szklane,
Plastikowe wieka na doniczki, Podłużne końcówki do spryskiwania
do węży ogrodowych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki do doniczek, Podstawki pod doniczki
na kwiaty [spodki], Pojemniki do przesadzania roślin, Pojemniki
na kwiaty, Porcelanowe żardyniery [donice], Rękawice ogrodnicze,
Pojemniki na kompost do użytku domowego, Smukłe wazony na jeden kwiat, Spryskiwacze, Stojaki do roślin, Stojaki na kwiaty, Terraria
wewnętrzne [wiwaria], Terraria domowe [uprawa roślin], Uchwyty
do bukietów, Uchwyty na doniczki na kwiaty, Wazony, Wazony
na kwiaty, Wazony podłogowe, Wazony szklane podłogowe, Wazony
z metali szlachetnych, Wazony ze szkła, Wazy nie z metali szlachetnych, Wkłady do tac do wysiewu nasion, Wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Żardyniery porcelanowe, Zraszacze,
Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zraszacze do węży ogro-

dowych, Aparatura do aromatyzowania powietrza, Przybory
do czyszczenia toalety i łazienki, Sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, Bawełna do czyszczenia, Chusteczki do czyszczenia
okularów [szmatki], Czyszczenie (gąbki do-), Czyszczenie [ściereczki
do-] [szmatki], Czyszczenie (ściereczki do-) [szmatki], Dozowniki ściereczek celulozowych do użytku domowego, Druciaki metalowe,
Gąbki, Gąbki czyszczące, Gąbki do czyszczenia, Gąbki do użytku domowego, Gąbki kuchenne, Gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], Gąbki sztuczne do użytku domowego, Gumowe rękawiczki
do gospodarstwa domowego, Ircha do czyszczenia, Jednorazowe
ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, Końcówki do mopów, Kije
do mioteł (niemetalowe-), Lejki, Materiały do polerowania [ściereczki], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu z mebli, Miotły,
Miotły do podłogi, Miotły do sprzątania, Mopy, Naturalne gąbki morskie, Narzędzia do czyszczenia, ręczne, Naczynia (szczotki do mycia-),
Nieelektryczne trzepaczki do dywanów, Nieelektryczne szczotki
do żaluzji, Nieelektryczne polerki do podłóg, Nieelektryczne froterki
do podłogi, Nieelektryczne szczotki do dywanów, Pędzle do golenia,
Pędzle kosmetyczne, Plastikowe miski [miednice], Pojemniki na pędzelki, Przepychaczki do czyszczenia odpływu, Przybory do zbierania okruchów [nieelektryczne], Przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, Polerujące materiały do nabłyszczania,
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Rękawice bawełniane
do celów domowych, Rękawice do prac domowych z tworzyw
sztucznych, Rękawice do użytku domowego, Rękawice gumowe
do użytku domowego, Rolki do usuwania kłaczków, Rolki do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], Ściągaczki do oczyszczania naczyń, Ściereczki antystatyczne do użytku domowego, Ściereczki
do czyszczenia, wykonane z celulozy, Ściereczki do kurzu, Ściereczki
do czyszczenia, Ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], Ściereczki do polerowania, Ściereczki do przecierania okularów, Ściereczki do szyb, Ściereczki do zmywania naczyń, Ścierki, Ścierki do mycia
naczyń, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki do wycierania kurzu [szmatki], Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Skrobaczki do użytku domowego, Skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], Śmietniczki, Szczoteczki do higieny osobistej, Szczoteczki do paznokci, Szczotki
do celów domowych, Szczotki do czyszczenia dywanów, Szczotki
do czyszczenia garnków, Szczotki do czyszczenia dziobków czajniczków do herbaty, Szczotki do czyszczenia grillów, Szczotki do czyszczenia kominków, Szczotki do czyszczenia obuwia, Szczotki do czyszczenia rowków okien, Szczotki do mycia, Szczotki do mycia naczyń,
Szczotki do sprzątania, Szczotki kąpielowe, Szczotki i artykuły szczotkarskie, Szczotki z możliwością podłączenia do węża dostarczającego wodę, Szczotki złuszczające, Wiadra do mopów, Wiadra do płukania, Wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, Zmiotki
do okruchów, Zmiotki do kurzu, Zbieraki wody z szyb [do celów domowych], Zmywaki do szorowania, do użytku domowego, Zmywaki
ścierne do celów kuchennych lub domowych, Zmywaki ścierne
do celów kuchennych, Atomizery do perfum [puste], Dozowniki
do serwetek papierowych [inne niż mocowane na stałe], Dozowniki
produktów do mycia ciała, Dozowniki produktów do utrwalania włosów, Dzbany do miednic, Etui na grzebienie, Flakony na perfumy, Futerały z przyborami toaletowymi [neseserki], Gąbeczki do nakładania
makijażu na twarz, Gąbki do ciała, Gąbki do kąpieli, Gąbki do makijażu, Gąbki do szorowania, Gąbki kosmetyczne, Gąbki naturalne do celów domowych, Gąbki roślinne, Gąbki roślinne [luffa], Gąbki toaletowe, Grzebienie, Grzebienie do czyszczenia, Kosmetyczki z przyborami
toaletowymi, Pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów
do użytku w gospodarstwie domowym, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, Uchwyty na szampon, Uchwyty na produkty do mycia ciała,
Wiadra płócienne, Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych,
Bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], Bibeloty z porcelany, Bibeloty
z porcelany [posągi], Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby,
Ceramiczne popiersia, Ceramiczne statuetki, Dekoracje ścienne 3D
wykonane z terakoty, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany,
Dekoracje ścienne 3D wykonane z gliny, Dekoracje ścienne 3D wykonane ze szkła, Dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dzieła sztuki ze szkła,
Emaliowane pudełka, Figurki ceramiczne, Figurki szklane, Figurki wykonane z ceramiki, Figurki wykonane z porcelany kostnej, Figurki wykonane z porcelany, Figurki wykonane ze szkła ozdobnego, Figurki
z kryształu, Figurki z porcelany, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny,
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terakoty lub szkła, Figurki z terakoty, Figurki ze szkła, Figurki ze szkła
barwionego, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Krasnale
ogrodowe z porcelany, Krasnale ogrodowe ze szkła, Kryształ [wyroby
szklane], Majolika, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, Naczynia
obiadowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany,
Ozdobne figurki wykonane ze szkła, Ozdobne figurki wykonane
z porcelany, Ozdobne kule szklane, Ozdobne modele wykonane
z porcelany, Ozdobne pudełka szklane, Ozdobne rzeźby wykonane
z porcelany, Ozdobne rzeźby wykonane ze szkła, Ozdoby ceramiczne, Ozdoby kryształowe, Ozdoby ścienne z porcelany, Ozdoby ścienne z terakoty, Ozdoby szklane, Ozdoby wykonane z kryształu [bibeloty], Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Ozdoby z porcelany,
Ozdoby ze szkła [bibeloty], Popiersia szklane, Popiersia wykonane
z terakoty, Popiersia z kryształu, Popiersia z porcelany, Popiersia
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany,
terakoty lub szkła, Popiersia z terakoty, Porcelana, Porcelanowa zastawa stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe popiersia, Posążki
kryształowe, Pudełka ceramiczne, Pudełka szklane, Pudełka z ceramiki, Pudełka z emalii, Pudełka z porcelany, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby kryształowe, Rzeźby porcelanowe, Rzeźby szklane, Rzeźby wykonane z porcelany, Rzeźby wykonane z terakoty, Rzeźby z porcelany,
Rzeźby z terakoty, Rzeźby ze szkła, Statuetki z kryształu, Statuetki
z porcelany, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z terakoty,
Statuetki ze szkła, Szklane popiersia, Szklane (wyroby-) malowane,
Szkło ozdobne, Szyldy porcelanowe, Szyldy szklane, Szyldy z porcelany lub ze szkła, Tabliczki ceramiczne, Tabliczki porcelanowe, Tabliczki szklane, Wyroby artystyczne z kryształu, Wyroby artystyczne
z porcelany, Wyroby artystyczne ze szkła, Wyroby porcelanowe, Wyroby szklane, Wyroby szklane malowane, Szkło lustrzane, Szkło opalizujące, Witraże dekoracyjne, Skarbonki [świnki], Szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, Aluminiowe naczynia do gotowania, Aluminiowe formy do wypieków, Biodegradowalne miski, Biodegradowalne miski na bazie masy papierniczej, Biodegradowalne
tace do użytku domowego, Biodegradowalne tacki, Biodegradowalne talerze, Biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej, Blachy do pieczenia ciastek, Blachy do pieczenia [nieelektryczny sprzęt
kuchenny], Blachy do pieczenia wykonane z aluminium, Blachy
do pieczenia wykonane z metali nieszlachetnych, Blaszane wyroby
do pieczenia, Bloki na noże, Buteleczki do oleju, Buteleczki na ocet,
Butelki, Butelki biodegradowalne, Butelki izolowane, termosy, Butelki szklane [pojemniki], Butle szklane, Cedzaki do użytku domowego,
Cedzaki [sita] do celów domowych, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczne serwisy do kawy, Ceramika do użytku kuchennego, Chochle, Chochle do podawania, Chwytaki odporne na żar piekarnika,
Ciasta (łopatki do nakładania-), Cukiernice, Cukiernice nie z metali
szlachetnych, Cukiernice z metali szlachetnych, Czajniczki do herbaty, Czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, Czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim z metali szlachetnych [kyusu], Czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim [kyusu], Czajniki
do herbaty [nieelektryczne], Czajniki nieelektryczne, Czajniki
z gwizdkiem, Dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, Deski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Deski
do krojenia do użytku kuchennego, Deski do krojenia kuchenne, Deski do krojenia [kuchnia], Deski do krojenia [z rowkami], Deski do krojenia ze stali nierdzewnej, Deski do noży, Deski do serów, Deski drewniane do grillowania, Dozowniki do przypraw, Dozowniki
do serwetek, Dozowniki papieru do celów kuchennych, Dozowniki
serwetek, Dozowniki słomek, Drewniane deski do krojenia do użytku
kuchennego, Drewniane deski do siekania [utensylia], Drewniane
szpikulce, Durszlaki do użytku domowego, Durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], Dzbanki do kawy, Dzbanki do kawy
nie z metali szlachetnych, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki
do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, Dzbanki do kawy
z metali szlachetnych, inne niż elektryczne, Dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, Dzbanki kuchenne, Dzbanki na mleko, Dzbanki
na śmietankę, Dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, Dzbanki
z metali szlachetnych, Dzbanuszki, Dziadki do orzechów, Dziadki
do orzechów inne niż z metali szlachetnych, Dziadki do orzechów
nie z metali szlachetnych, Dziadki do orzechów z metali szlachetnych, Dziobki do nalewania do celów domowych, Dziobki do nalewania do użytku kuchennego, Elementy podtrzymujące ruszt, Etui
na pałeczki, Filiżanki, Filiżanki do kawy, Filiżanki gliniane, Filiżanki
i kubki, Filiżanki na herbatę, Filtry do herbaty, Filiżanki do herbaty
[yunomi], Fiolki szklane [pojemniki], Flaszeczki stołowe nie z metali
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szlachetnych, Flaszki ze szkła, Foremki, Foremki aluminiowe do żywności, Foremki do babeczek typu cupcake, Foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, Foremki do ciastek z metali nieszlachetnych, Foremki do kostek lodu, Foremki do kostek lodu, do lodówek,
Foremki do lodu, Foremki do pieczenia muffinów, Foremki do pierogów do użytku domowego, Foremki do wycinania ciasteczek, Foremki kuchenne, Foremki do puddingów, Foremki z tworzyw sztucznych do kostek lodu, Foremki z tworzyw sztucznych do lodów
na patyku, Foremki z tworzyw sztucznych do użytku domowego
przy wytwarzaniu mydła, Formy aluminiowe [przybory kuchenne],
Formy cukiernicze, Formy do ciast, Formy do ciast i ciastek, Formy
do ciast, z materiałów niemetalowych, Formy do ciast, z metali nieszlachetnych, Formy do ciasta, Formy do ciastek, Formy do czekolady
i czekoladek, Formy do jajek smażonych, Formy do pieczenia, Formy
do pieczenia ciasta, Formy do puddingów, Formy do puddingu, Formy do wypiekania placków, Formy, foremki [przybory kuchenne],
Formy i foremki [przybory kuchenne], Garnki, Garnki ceramiczne,
Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], Garnki do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki
i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki kamienne, Garnki
kuchenne, Garnki kuchenne [komplety], Gasidła do świec, Gasidła
do świec nie z metali szlachetnych, Gąsiory, Gąsiory szklane, Głębokie naczynia kuchenne, Gofrów (formy do wypiekania-) nieelektryczne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grille kempingowe, Gumowe
uszczelki do przetworów do celów domowych, Imbryczki do herbaty, Izolacyjne klosze do przykrywania żywności, Jednorazowe pałeczki do jedzenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej
do użytku domowego, Kadzielnice, Kafeterki, Kamienie do pieczenia
pizzy, Kandelabry nieelektryczne z metali szlachetnych, Kandelabry
nieelektryczne, Kieliszki do jajek, Kieliszki do jajek nie z metali szlachetnych, Kieliszki do jajek z metali szlachetnych, Kinkiety nieelektryczne [świeczniki], Klipsy do obrusów, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przykrywania sera, Klosze do przykrywania sera
[przykrywki], Kokile [miseczki do zapiekania], Komplety puszek kuchennych, Kopuły do przykrywania sera, Kostki lodu wielokrotnego
użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze metalowe na śmieci, Kosze na chleb, Kosze na chleb do użytku domowego, Kosze na pranie
do użytku domowego, Kosze z metali nieszlachetnych do użytku
domowego, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Koszyczki
na herbatę nie z metali szlachetnych, Koszyki do pieczywa, Koszyki
do gotowania na parze, Koszyki druciane [przybory kuchenne], Koszyki piknikowe, Koszyki piknikowe z naczyniami, Koszyki piknikowe
z wyposażeniem, Kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Kubki
do karmienia, Kubki do mieszania, Kubki do napojów, Kubki gliniane,
Kubki porcelanowe, Kubki szklane, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki
z gliny garncarskiej, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubki
z porcelany, Kubły, Kubki wykonane z porcelany, Kuchenne (przybory-), Kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, Kuchenne przybory używane przy grillach domowych, Kulki zapachowe [pojemniki], Lampy sztormowe [nieelektryczne], Łapki do garnków, Lejki
kuchenne, Lejki plastikowe, Lód (foremki do-), Lód (pojemniki do-),
Lodówki przenośne nieelektryczne, Łopatki, Łopatki do ciast, Łopatki
do grillowania, Łopatki do nakładania ciast, Łopatki do ryb, Łopatki
do ryżu (łyżki do serwowania ugotowanego ryżu), Łopatki do ugotowanego ryżu w stylu japońskim [shamoji], Łopatki do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łopatki [sprzęt kuchenny],
Łopatki [sztućce], Łopaty do pizzy, Łyżki cedzakowe [nieelektryczne
przybory kuchenne], Łyżki do lodów, Łyżki do makaronu spaghetti,
Łyżki do mieszania, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki
do podawania, Łyżki do polewania, Łyżki do polewania, kuchenne,
Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Łyżki do serwowania (przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego), Łyżki do wydrążania kulek z melona, Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne],
Łyżki miarowe do cukru, Łyżki miarowe do ryżu, Łyżki-szumówki [nieelektryczne przybory kuchenne], Łyżki wazowe, Małe patelnie z długą rączką, Maselniczki, Maty do pieczenia, Maty do zwijania sushi,
Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Maty obiadowe z tworzyw sztucznych, Maty pod naczynia przy serwowaniu herbaty, Maty stołowe z tworzyw sztucznych, Menażki, Menażki [do gotowania ryżu], Metalowe kosze na śmieci, Metalowe naczynia
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, Metalowe pudełka
obiadowe, Miarki do kawy, Mieszadełka do kawy, Mieszadełka
do miodu, Miksery do żywności [nieelektryczne], Miksery domowe
nieelektryczne, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], Miseczki z przyssawką, Miski do mieszania, Miski na cukierki,

132

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021

Miski na orzechy, Miski na owoce, Miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], Miski ze szkła, Misy do podawania żywności, Misy z metali szlachetnych, Młynki do kawy, Młynki
do pieprzu, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do przypraw nieelektryczne, Młynki do soli, Młynki do soli i pieprzu, Młynki do użytku
domowego, ręczne, Młynki nieelektryczne, Młynki ręczne do użytku
domowego, Moździerze do użytku kuchennego, Naczynia, Naczynia
[artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia ceramiczne, Naczynia do gotowania, Naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Naczynia do gotowania na wolnym ogniu (nieelektryczne-), Naczynia do kuchenek mikrofalowych, Naczynia
do opiekania, Naczynia do pieczenia, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane
ze szkła, Naczynia do serwowania potraw, Naczynia do zapiekania,
Naczynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na piknik, Naczynia
na przystawki i dodatki do potraw, Naczynia na suflety, Naczynia
nie z metali szlachetnych, Naczynia szklane do konserwowania żywności, Naczynia żaroodporne, Naczynia żaroodporne [do piekarnika],
Naczynia żaroodporne [do zapiekanek], Naczynia żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół, Naczynia ze szkła, Nalewki
[chochle], Narzędzia do drylowania wiśni, Nieelektryczne blachy
do pieczenia na wolnym ogniu, Nieelektryczne dzbanki do parzenia
kawy, Nieelektryczne maszynki do mięsa, Nieelektryczne maszynki
do robienia makaronu, do użytku domowego, Nieelektryczne miksery kuchenne, Nieelektryczne młynki do kawy, Nieelektryczne młynki
do przypraw, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne naczynia do gotowania na wolnym ogniu, Nieelektryczne spieniacze
mleka do kawy, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe],
Nieelektryczne trzepaczki do ubijania, Nieelektryczne urządzenia
do rozbijania jajek do użytku domowego, Nieelektryczne urządzenia
do robienia napojów z kruszonego lodu, Nieelektryczne wyciskarki
do soku, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Noże dekoracyjne
do masła, Obciążniki do obrusów, Obrączki na serwetki, nie z metali
szlachetnych, Obrotowe tarki do sera, Oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, Oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, Opaski na butelki z winem specjalnie
przystosowane do nakładania na ich górną część, aby zapobiec skapywaniu, Pucharki na owoce, Ozdobne stojaki z metali szlachetnych
stawiane na środku stołu, Ozdobne stojaki, nie z metali szlachetnych,
stawiane na środku stołu, Ozdobne tace z metalu, Ozdobne wyroby
porcelanowe, Pałeczki do koktajli, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Papierowe foremki do pieczenia, Patelnie, Patelnie do jaj, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników, Patelnie do szwedzkich
naleśników, Patelnie nieelektryczne, Patelnie typu wok, Patery, Patery szklane na owoce, Patyczki do ciastek w kształcie kulek, Patyczki
do lizaków, Pędzelki cukiernicze, Patyczki do mrożonych wyrobów
cukierniczych, Pędzelki do dekoracji ciast, Pędzle do smarowania
mięsa, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Pierścienie na serwetki z metali szlachetnych, Piknikowe koszyki z naczyniami, Plastikowe butelki
na wodę [puste], Plastikowe pudełka obiadowe, Płytki zapobiegające
kipieniu mleka, Płytkie miski, Podajniki na serwetki do użytku domowego, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
Podkładki pod garnki, Podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podkładki
porcelanowe pod naczynia, Podkładki porcelanowe pod szklanki,
Podkładki skórzane pod szklanki, Podkłady pod ciasto, Podpórki
do przyrządów do krojenia mięsa, Podpórki na pałeczki do jedzenia,
Podpórki pod sztućce, Podstawki do studzenia wypieków, Podstawki
do świeczek z przyrządem do gaszenia, Podstawki na karteczki wskazujące miejsce siedzenia przy stole, Podstawki na odkładane łyżki,
Podstawki na pojemniki do przypraw, Podstawki na świeczki, Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod butelki wina, z metali szlachetnych, Podstawki pod czajniczki z herbatą, Podstawki pod garnki,
Podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół,
Podstawki pod świeczki, Podstawki pod szklanki inne niż z papieru
lub z tkaniny, Podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), Podstawki
stołowe pod naczynia, Podstawki z tworzyw sztucznych pod naczynia, Podstawki z tworzyw sztucznych pod szklanki, Podwójne garnki
do gotowania na parze, Pogrzewacze na świeczki, Pojemniczki
na przyprawy z metali szlachetnych, Pojemniki do chleba, Pojemniki
do napojów, Pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła, Pojemniki
do popcornu do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki do schładzania masła,

Pojemniki do schładzania do napojów, Pojemniki do schładzania butelek, Pojemniki do schładzania [nieelektryczne], Pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego, Pojemniki do użytku
domowego, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki do użytku domowego z metali szlachetnych, Pojemniki emaliowane, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb [do użytku kuchennego], Pojemniki na czosnek, Pojemniki na jajka z tworzyw
sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki na kanapki, Pojemniki
na lód, do celów domowych, Pojemniki na torby z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na musztardę, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na wykałaczki z metali szlachetnych, Pojemniki na żywność zatrzymujące
ciepło, Pojemniki na żywność z podwójną izolacją cieplną, Pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy
dla zwierząt domowych, Pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu,
Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Pojemniki termoizolacyjne,
Pojemniki termoizolacyjne na puszki z napojami, do użytku domowego, Pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, Pojemniki ze szkła, Pokrywki do garnków, Pokrywki do kubków, Pokrywki do patelni, Pokrywki do rondli, Pokrywki termoizolacyjne
do talerzy i naczyń, Pokrywy na ciasto, Pokrywy wielofunkcyjne
do pojemników kuchennych, Półeczki na przyprawy, Półki [stojaki]
na warzywa, Półmiski do jarzyn, Półmiski do serwowania potraw, Półmiski [tace], Półmiski z metali szlachetnych do serwowania potraw,
Porcelana ozdobna, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Praski do ziemniaków, Prasy do czosnku ręczne, Przenośne dozowniki do napojów,
Przenośne puszki na herbatę, Przenośne zestawy do gotowania
do użytku na wolnym powietrzu, Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], Przybory do gaszenia świeczek wykonane
z metali szlachetnych, Przybory do nakładania porcji ciasta, Przybory
do pieczenia, Przybory do podawania miodu, Przybory do serwowania potraw [łopatki do wyrobów cukierniczych], Przybory do serwowania potraw [łopatki do ciast], Przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, Przybory do wypieków, Przybory do wypieków [nie zabawki], Przybory kuchenne, Przybory kuchenne do przewracania
potraw na drugą stronę, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory kuchenne z silikonu, Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, Przykrycia na czajniczek, Przybory ręczne do rozłupywania
homarów, Przykrywki do dań, Przykrywki jednorazowe do pojemników użytku domowego, Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy
do odmierzania ilości spaghetti, Przyrządy ścierne do celów kuchennych [czyszczenie], Pucharki, Pucharki na owoce, Pudełka bento, Pudełka dozujące serwetki papierowe, Pudełka na ciastka, Pudełka
na herbatę, Pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, Pudełka
na słodycze, Pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, Pudełka
na słodycze z metali szlachetnych, Pudełka obiadowe, Pudełka śniadaniowe, Pudełka z metali szlachetnych na słodycze, Puste pojemniki-rozpylacze, Puszki do przechowywania, Puszki na herbatę, Puszki
na popcorn, puste, do użytku domowego, Ręczne dozowniki ciasta
do użytku w gospodarstwie domowym, Ręczne drylownice do daktyli, Ręczne młynki do kawy, Ręczne rozdrabniacze do żywności,
Ręczne suszarki do sałaty, Ręczne wyciskacze do czosnku, Rękawice
do grilla, Rękawice do piekarnika, Rękawice do piekarnika [rękawice
kuchenne], Rękawice kuchenne, Rondle, Rondle ceramiczne, Rondle
do gotowania, Rondle do gotowania mleka, Rondle kuchenne nieelektryczne, Rondle metalowe, Rondle płytkie do gotowania, Rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne, Rozgniatacze
do owoców, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Serwetniki, Separatory
do oddzielania żółtek od białek jaj, Separatory do oddzielania żółtek
od białek jaj [przybory kuchenne], Serwetniki, nie z metali szlachetnych, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy z porcelany, Serwisy
do herbaty nie z metali szlachetnych, Serwisy do herbaty z metali
szlachetnych, Serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, Serwisy
do kawy z metali szlachetnych, Serwisy do kawy [zastawa stołowa],
Serwisy [zastawy stołowe], Siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe foremki do babeczek, Silikonowe foremki do pieczenia muffinek, Silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego
użytku, Sita do mąki, Sitka do herbaty, Sitka do zaparzania herbaty,
Sitka kuchenne, Składane izolowane pokrywy na żywność, Składane
wiadra, Skrobaczki do owoców cytrusowych, Skrobaki (akcesoria kuchenne), Skrobaki do garnków i patelni, Słoiki, Słoiki do zastosowań
domowych, Słoiki, dzbanki szklane, Słoiki gliniane, Słoiki na ciastka,
Słoiki na dżemy, Słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, Słoiki

Nr 35/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

na przyprawy, Słoiki typu mason, Słoiki próżniowe, Słoje do przechowywania, Słoje do przechowywania ze szkła, Słoje na przybory, Słoje
szklane, Słoje szklane do konserwowania żywności, Słoje szklane [gąsiory], Smażenie-patelnie, Solniczki, Sokowirówki nieelektryczne,
Solniczki i pieprzniczki, Solniczki z metali szlachetnych, Sosjerki,
Spieniacze do mleka nieelektryczne, Spodeczki, Spodki nie z metali
szlachetnych, Spodki z metali szlachetnych, Stojaczki na przyprawy,
Stojaki do ciast i ciastek z materiałów niemetalowych, Stojaki do ciast
i ciastek, Stojaki do przypraw, Stojaki do talerzy, Stojaki na babeczki,
Stojaki na blachy do pizzy, Stojaki na butelki, Stojaki na deski do krojenia, Stojaki na flaszeczki stołowe z metali szlachetnych, Stojaki
na flaszeczki stołowe, na ocet lub oliwę, z metali szlachetnych, Stojaki
na pokrywki do garnków, Stojaki na ręczniki kuchenne, Stojaki
na serwetki z metali szlachetnych, Stojaki na szynkę, Stojaki na tosty,
Stojaki stołowe na gorące potrawy, Stojaki, wieszaki na kubki, Stolnice, Stroiki na świece, Suszarki do naczyń [stojaki], Suszarki do sałaty
ręczne, Suszarki-ociekacze do naczyń, Świeczniki, Świeczniki-lichtarze, Świeczniki, nie z metali szlachetnych, Świeczniki [oprawy],
Świeczniki szklane, Świeczniki z kutego żelaza, Świeczniki z metali
szlachetnych, Świeczniki z ochroną przed wiatrem, Świeczniki żydowskie [menory], Szczotki do warzyw z obieraczką, Szczypce do cukru, Szczypce do grilla, Szczypce do makaronu spaghetti, Szczypce
do mięsa, Szczypce do pieczywa, Szczypce do sałaty, Szczypce
do serwowania, Szczypce do szparagów, Szczypce do warzyw, Szklana zastawa stołowa, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Szklane korki
do butelek, Szklane naczynia do picia, Szklane naczynia żaroodporne, Szklane zatyczki, Szkło [naczynia], Szpikulce do użytku w gotowaniu, Szpikulce kuchenne niemetalowe, Szpikulce kuchenne, Szpikulce [sprzęt kuchenny], Szpilki kuchenne metalowe, Tace do ciast, Tace
do podawania, nie z metali szlachetnych, Tace do podawania potraw,
Tace do podawania z metali szlachetnych, Tace do użytku domowego, Tace do użytku domowego papierowe, Tace [gospodarstwo domowe], Tace lub stojaki do spożywania posiłków w stylu japońskim
[zen], Tace na posiłki, Tace obrotowe, Tace papierowe, do użytku domowego, Tace rattanowe do podawania, Tace z uchwytami, na składanych nóżkach, Tacki na biżuterię, Talerze, Talerze [część zastawy
stołowej] z żelu krzemionkowego, Talerze dekoracyjne, Talerze deserowe, Talerze jednorazowe, Talerze jednorazowego użytku, Talerze
na przystawki, Talerze nie z metali szlachetnych, Talerze pamiątkowe,
Talerze pamiątkowe [okolicznościowe], Talerze papierowe, Talerze
z tworzyw sztucznych, Talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], Talerze ze szkła, Tarki do celów kuchennych, Tarki do gałki muszkatołowej, Tarki do sera, Tarki do użytku domowego, Tarki kuchenne, Tarki
[nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego], Tarki [sprzęt
kuchenny], Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termoizolacyjne
pojemniki na żywność lub napoje, Termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, Termoizolowane naczynia domowe ze szkła, Termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, Termoizolowane naczynia
domowe z porcelany, Termoizolowane pojemniki na napoje, Termosy, Termosy do napojów, Termosy [butelki termiczne], Termosy
do przechowywania napojów, Termosy do przechowywania żywności, Termosy do użytku w gospodarstwie domowym, Termosy na jedzenie, Tłuczki do mięsa do użytku domowego, Tłuczki do mięsa
[kuchenne przybory], Tłuczki do użytku kuchennego, Tłuczki do warzyw, Tłuczki kuchenne, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania
kremu przy dekoracji, Torebki z końcówkami do wyciskania kremu
przy dekoracji, Tortownice do ciast, Trzepaczki do ubijania piany,
Trzepaczki do żywności (nieelektryczne-), Trzepaczki nieelektryczne
do użytku kuchennego, Tubki do obierania czosnku, Tygielki do topienia masła, Tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Uchwyty na kuchenne
ręczniki papierowe, Uchwyty na świeczki do podgrzewania, Uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, Urządzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, Utensylia kuchenne,
Wałki do ciasta, Wałki do ciasta domowe, Wazony podłogowe gliniane, Wazy do zup, Wiadra łazienkowe, Wiadra na kółkach, Wiadra
na węgiel do użytku w gospodarstwie domowym, Wiadra z tworzyw
sztucznych, Wiadra z wyciskarkami do mopów, Widelce do grilla, Widelce do podawania, Widelce do podawania makaronu, Wieszaki-drzewka na kubki, Wieszaki na banany, Winylowe maty stołowe,
Wirówki do sałaty, Woki, Wyciskacze do czosnku, Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, Wykałaczki do koktajli,
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zamykane niemetalowe pojemniki na żywność,
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do gospodarstwa domowego, Zaparzaczki do herbaty nie z metali
szlachetnych, Zaparzaczki do herbaty z metali szlachetnych, Zastawa
stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa obiadowa, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Zdobione
wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby z porcelany, Żeliwne kociołki z pokrywką, Zestawy do oliwy i octu, Zestawy do przypraw, Zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, Zestawy na cukier i śmietankę, Zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz,
Zestawy pojemniczków na przyprawy, 24 Adamaszek, Aksamit, Brokat, Brokaty, Ceraty, Drukowane tkaniny perkalowe, Filc, Elastyczne
tkane materiały tekstylne, Fizelina, Gumowane tkaniny tekstylne,
Gumowane tkaniny wodoodporne, Jedwab, Jedwab sztuczny, Jedwab [tkanina], Lniane (tkaniny-), Materiał tekstylny do pakowania
prezentów, Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju
wnętrz], Materiały na poszewki na poduszki, Materiały na zasłony,
Materiały nietkane wykonane głównie z papieru, Materiały tekstylne
tkane imitujące skórę, Materiały tkane do poduszek, Materiały tkane
jako elementy wyposażenia wnętrz, Materiały z juty, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia do wyposażenia
domu, Tkaniny wełniane, Tkaniny z aksamitu, Tkaniny z bawełny,
Tkaniny z meszkiem, Tkaniny z satyny, Tkaniny z syntetycznych nici,
Tkaniny z syntetycznych włókien, Tkaniny z tworzyw sztucznych,
Tkaniny zasłonowe, Tkaniny ze sztucznego jedwabiu, Tkaniny
ze sztucznej przędzy, Welur do mebli, Artykuły tekstylne do użytku
jako pościel, Baldachimy (bielizna pościelowa), Baldachimy do łóżek,
Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, Baldachimy [osłony na łóżka],
Bielizna frotowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Bielizna pościelowa i stołowa, Bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, Jedwabne koce na łóżka, Kapy na łóżka, Kapy na łóżka z bawełny, Kapy na łóżka ze sztucznych włókien, Koce bawełniane, Koce dla
niemowląt, Koce do łóżeczek dziecięcych, Koce dla zwierząt domowych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce jedwabne, Koce
na kanapę, Koce piknikowe, Koce [podkłady] na materace, Koce wełniane, Kocyki dla niemowląt [rożki], Kocyki dziecięce, Kołdry, Kołdry
do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry
zawierające materiały wypełniające, Kołdry zawierające syntetyczne
materiały wypełniające, Lambrekiny [falbany do łóżek], Lambrekiny
z tkaniny na łóżko, Łóżka-kapy [narzuty], Łóżka-narzuty, Narzuty, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżka
[lambrekiny], Narzuty na łóżka z lambrekinem, Narzuty na łóżko, Narzuty pikowane, Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Narzuty
pikowane na łóżka, Narzuty trykotowe, Osłony do łóżek dziecięcych
[pościel], Ozdobne poszewki na poduszki, Płótno lniane na lambrekiny, Pokrowce na poduszki, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki do spania, Poszewki na poduszki [poszwy
na poduszki], Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry i kołdry puchowe,
Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na poduszki, Prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Przykrycia
na łóżka, Dekoracje ścienne z tkanin, Dekoracyjne tkaniny ścienne
[z materiałów tekstylnych], Dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych robione ręcznie, Obicia ścienne z materiałów tekstylnych, Paski wykończeniowe [bordery] (ścienne tkaniny dekoracyjne),
Płytki ścienne z materiałów tekstylnych, Pokrycia wyściełane [wiszące tkaniny dekoracyjne] na ściany, Ratyna [tekstylne obicia ścienne],
Tkaniny ścienne, Wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna pościelowa, Pościel, Pościel jako
materiały tekstylne, Ręczniki, Ręczniki [duże, kąpielowe], Ręczniki
wykonane z materiałów tekstylnych, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], Chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, Etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, Materiały przylepne w formie
naklejek [tkanina], Plakietki z tkanin, Przylepne etykiety tekstylne,
Samoprzylepne metki tekstylne, Tekstylne etykiety drukowane, Materiały tkane do mebli, Narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych, Narzuty ochronne na meble ogrodowe, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Oparcia krzeseł [artykuły tekstylne],
Osłony w formie baldachimów, Pokrowce do mebli z tworzyw sztucznych, Pokrowce na deski klozetowe, Pokrowce na kanapy, Pokrowce
na krzesła, Pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane, Pokrycia
mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Tekstylne
pokrowce ochronne na meble, Wymienne pokrowce ochronne
na siedzenia mebli [narzuty], 26 Cekiny do ozdabiania, nie z metali
szlachetnych, Chwosty, Elastyczne wstążki, Frędzle, Guziki ozdobne,
Kokardy, rozety, Koraliki do ozdabiania, Koronkowe ozdoby, Pióra
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do zdobienia, Poduszeczki do igieł, Poduszeczki do szpilek, Pudełka
na igły, Sznurki do ozdabiania, Taśmy do zasłon, Tekstylne kokardy
do pakowania prezentów, Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji,
Tekstylne wstążki ozdobne, Wstążki do pakowania prezentów,
Wstążki i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, Wstążki
jedwabne, Wstążki ozdobne, Wstążki tekstylne do pakowania prezentów, Wstążki tekstylne służące do pakowania, Wstęgi do dekorowania, Złote hafty, Girlandy sztuczne, Kompozycje z kwiatów sztucznych, Kwiaty sztuczne, Kwiaty sztuczne-wieńce, Kwiaty z jedwabiu,
Sztuczna ozdobnie kształtowana roślinność, Sztuczne drzewa, inne
niż choinki, Sztuczne drzewka bonsai, Sztuczne drzewka [inne niż
choinki], Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, Sztuczne girlandy i wieńce, Sztuczne
kwiaty w bukietach, Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty
z tkanin, Sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne listowie
do użytku na zewnątrz, Sztuczne listowie do wnętrz, Sztuczne owoce, Sztuczne rośliny, Sztuczne rośliny inne niż choinki, Sztuczne warzywa, Sztuczne wieńce, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe
z lampkami, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, Wieńce ze sztucznych kwiatów, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy.

(111) 345454
(220) 2021 03 01
(210) 525371
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) DUDEK WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUDEK WORLDWIDE
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Przenośne struktury metalowe, Szkieletowe
rusztowania metalowe, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, 37 Montaż rusztowań, Usługi doradztwa
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, 39 Wypożyczanie
pojazdów, Wynajem samochodów.
(111) 345455
(220) 2021 03 02
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) PETTERSEN ROBERT, GOLEMA DOMINIK
RD SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUK DÖNER KEBAB
(540)

i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe,
Usługi doradcze dotyczące żywności.

(111) 345456
(220) 2021 03 02
(210) 525423
(151) 2021 07 30
(441) 2021 04 12
(732) VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AndyCool
(540)

(531) 02.09.14, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania, pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 21 Artykuły toaletowe ujęte w klasie 21, Pojemniki
na kosmetyki, perfumy, artykuły toaletowe i preparaty do włosów,
dezodoranty, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Grzebienie
i gąbki, Pędzle kosmetyczne, Szczotki ujęte w klasie 21, Przybory kosmetyczne.
(111) 345457
(220) 2021 03 03
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) PIOTROWSKI MACIEJ, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECOGNISKO
(540)

(210) 525489

(210) 525381

(531) 08.07.10, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe posiłki, żywność preparowana i przekąski
słone na bazie mięsa i warzyw, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Mięso i wyroby mięsne, 30 Hamburgery w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe
opiekane, Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką [hot dog], Mrożone
produkty z ciasta nadziewane mięsem, Sos do kebabów, Mieszanki
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania sosów, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy do mięsa z grilla, Sosy pikantne,
Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Zawijana kanapka typu wrap, 35 Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 Przygotowanie żywności i napojów oraz ich dostawa, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności

(591) zielony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Brykiet lignitowy, Brykiet z bituminu, Brykiety, Brykiety
drzewne, Brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], Brykiety paliwowe, Brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla
z domieszką kwarcu, Brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Brykiety
paliwowe do użytku domowego, Brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, Brykiety węgla,
Brykiety węglowe, Brykiety z torfu [paliwo], Brykiety z węgla drzewnego (tadon), Brykiety z węgla drzewnego, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiet lignitowy,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
brykiet z bituminu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: brykiety drzewne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: brykiety paliwowe, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny
węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z koksu z domieszką kwarcu, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: brykiety węgla, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety węglowe,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
brykiety z torfu [paliwo], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego (tadon), Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykie-
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ty z węgla drzewnego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiet lignitowy, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: brykiet z bituminu, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
brykiety drzewne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety
paliwowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety
paliwowe do użytku domowego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: brykiety węgla, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety węglowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
brykiety z torfu [paliwo], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego (tadon), Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: brykiety
z węgla drzewnego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: brykiet lignitowy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiet z bituminu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: brykiety, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: brykiety drzewne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
brykiety paliwowe do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe
do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety węgla, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: brykiety węglowe, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety
z torfu [paliwo], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego (tadon), Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
brykiety z węgla drzewnego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiet lignitowy, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiet z bituminu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: brykiety, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety drzewne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: brykiety materiałów palnych [brykiety
węgla], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe
do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
brykiety węgla, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: brykiety węglowe, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety z torfu [paliwo], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego (tadon),
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: brykiety z węgla drzewnego.
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(111) 345458
(220) 2021 03 03
(210) 525491
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxipuren
(510), (511) 5 Leki i preparaty medyczne, Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty
dietetyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Leki roślinne, Leki do stosowania w chorobach układu oddechowego, Leki wykrztuśne i sekretolityczne, Leki
mukolityczne.
(111) 345459
(220) 2021 03 03
(210) 525492
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bronchosol maxipuren
(510), (511) 5 Leki i wyroby medyczne, Preparaty farmaceutyczne
na przeziębienia, Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Leki roślinne, Leki do stosowania w chorobach układu oddechowego, Leki wykrztuśne i sekretolityczne, Leki
mukolityczne.
(111) 345460
(220) 2021 03 05
(210) 525600
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Good Skin
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(111) 345461
(220) 2021 03 08
(210) 525743
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KRÓLEWSKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych z wykluczeniem tłuszczów mlecznych,
pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek z wykluczeniem tłuszczów mlecznych, Produkty
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne z wykluczeniem tłuszczów mlecznych, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Produkty mięsopodobne, Wieprzowina,
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35
Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności
gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów
leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych z wykluczeniem tłuszczów mlecznych, pokarmem
dla niemowląt, towarami branży mięsnej: Bekon, Chrupki na bazie
mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne,
Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek z wykluczeniem tłuszczów
mlecznych, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec,
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Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne z wykluczeniem tłuszczów
mlecznych, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików,
Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne,
Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branży spożywczej.

(111) 345462
(220) 2021 03 09
(210) 525758
(151) 2021 08 31
(441) 2021 04 06
(732) K&K DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K&K Design
(510), (511) 11 Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy ścienne, Osłony do lamp, Lampy podłogowe, Lampy biurkowe, Lampki nocne,
Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie ścienne, Elementy oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Osprzęt do oświetlenia, Oprawy
oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble.
(111) 345463
(220) 2021 03 10
(210) 525811
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) LEWICKI MARCIN EGIN CONSULTING, Sianowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ArtisHeat
(510), (511) 11 Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje
grzewcze, Urządzenia do ogrzewania.
(111) 345464
(220) 2021 03 10
(210) 525827
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 17
(732) LIBERSKI MACIEJ ML-LABS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dehydral Vet
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne
i weterynaryjne, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 345465
(220) 2021 03 11
(210) 525900
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) SONDEJ MAREK ANTYKWARIAT ANTYCZEK, Stróża (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Antyczek
(510), (511) 16 Obrazy, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Oprawki na zdjęcia lub obrazy,
Rzeźby wykonane z masy papierowej, Ozdobne rzeźby wykonane
z masy papierowej, Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne,
Podpórki do książek, Rękopisy książek, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Albumy kolekcjonerskie, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Kapsle na butelki od mleka do kolekcjonowania, Futerały specjalnie przystosowane do przechowywania
kolekcjonerskich kart na wymianę, Karty do kolekcjonowania, Karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, Katalogi kartkowe, Katalogi, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Afisze, plakaty,
Uchwyty z tworzyw sztucznych do identyfikatorów [artykuły biurowe], Organizery [stojaki] na notatki, Ramki i stojaki do fotografii, Sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], Stojaki biurkowe
na wizytówki, Stojaki na akcesoria biurkowe, Stojaki na dokumenty,
Stojaki na dokumenty na biurko, Stojaki na kalendarz, Stojaki na kalendarze biurkowe, Stojaki na korespondencję, Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Odbitki artystyczne graficzne, Papierowe wyroby artystyczne, Ryty artystyczne, Albumy na monety, Maty [podstawki]
na monety, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, 20 Meble antyczne, Listwy na ramy do obrazów, Ramy do obrazów, Ramki na obrazy i fotografie, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych,
Rzeźby z gipsu, Rzeźby z kości, Rzeźby z kości słoniowej, Rzeźby z tworzyw sztucznych, Rzeźby z wosku, Podpórki do książek [meble], Podpórki pod książki, Podstawki pod książki, Stojaki na książki [meble],

Stojaki na książki kucharskie, Stojaki do wystawiania produktów
w punktach sprzedaży, Stojaki wystawowe do sprzedaży towarów,
Uchwyty do zdjęć [ramki], Uchwyty porcelanowe, Stojaki na biurka
[meble], Stojaki na broszury [meble], Stojaki na czasopisma, Stojaki
na kartki w postaci tablic wystawowych, Stojaki na lady, Stojaki na proporce, Stojaki, półki, Stojaki, półki [meble] do celów przechowywania,
wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, Stojaki ramowe, Stojaki
wielofunkcyjne [meble], Stojaki wystawowe, Stojaki wystawowe
do witryn sklepowych, Stojaki wystawowe metalowe, Stojaki wystawowe na plakaty, Stojaki wystawowe na stroje, Wielopozycyjne stojaki
wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych, Wystawowe
stojaki handlowe, Półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Przenośne pionowe stojaki wystawowe, Stojaki do butelek, Stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki do wystawiania materiałów [meble], Stojaki do zdjęć bez ram,
Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane z drewna,
Wyroby artystyczne wykonane z wosku, Dekoracje wiszące [ozdoby],
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, Półka na talerze, Drewniane półki i stojaki [meble], Stojaki
do przechowywania czasopism [meble], Stojaki do przechowywania
materiałów drukowanych, Stojaki na doniczki z kwiatami, 21 Bibeloty
z porcelany [posągi], Bibeloty z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Doniczki porcelanowe, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Figurki
wykonane z porcelany kostnej, Figurki wykonane z porcelany, Figurki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Kubki z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne
wyroby porcelanowe, Ozdoby ścienne z porcelany, Ozdoby wykonane
z porcelany [bibeloty], Ozdoby z porcelany, Podkładki porcelanowe
pod naczynia, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowa zastawa stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe żardyniery [donice], Posągi z porcelany, Serwisy do kawy z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Wyroby porcelanowe, Wyroby artystyczne z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Ozdobne rzeźby wykonane
ze szkła, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby kryształowe, Rzeźby wykonane
z terakoty, Rzeźby z porcelany, Rzeźby ze szkła, Talerze, Talerze dekoracyjne, Talerze kolekcjonerskie, Talerze nie z metali szlachetnych, Talerze pamiątkowe, Talerze pamiątkowe [okolicznościowe], Talerze
ze szkła, Stojaki, wieszaki na kubki, Wyroby szklane, Wyroby szklane
dla gospodarstwa domowego, Wyroby szklane malowane, Wyroby
artystyczne z kryształu, Wyroby artystyczne ze szkła, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, 35 Usługi
w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, Usługi
w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich,
Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej
sieci komputerowej lub Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji
biznesowych, Zestawianie katalogów biznesowych online, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Udostępnianie miej-
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sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie
odnoszące się do metod sprzedaży, Pozyskiwanie umów kupna
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie antyków i artykułów kolekcjonerskich, artefaktów historycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dziełami sztuki, 36 Usługi wyceny antyków [ocena], Wycena antyków, Udzielanie informacji związanych z wyceną antyków, Oceny [wycena] dzieł sztuki, Udzielanie informacji związanych
z wyceną dzieł sztuki, Wycena dzieł sztuki, Wycena rzemiosła artystycznego, Wycena zbiorów numizmatycznych, Usługi wyceny produktów numizmatycznych, Wycena monet, 37 Konserwacja i odnowa
dzieł sztuki, Restaurowanie dzieł sztuki, Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Naprawa i konserwacja przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, Naprawa lub konserwacja zegarów
i zegarków, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją zegarów i zegarków, 41 Wypożyczanie dzieł sztuki, Publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie książek,
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie katalogów, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez
galerie sztuki, 42 Potwierdzanie autentyczności antyków, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, Grafika artystyczna, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Klasyfikowanie monet, Usługi
w zakresie analizy monet [potwierdzenie autentyczności].

(111) 345466
(220) 2021 03 11
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) WOJTUNIK-LÁNG ELWIRA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patchlab digital art festival
(540)

(210) 525923

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, Prowadzenie festiwali
filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Usługi festiwali muzycznych.
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(111) 345467
(220) 2021 03 11
(210) 525929
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 12
(732) KUJAWSKA-ZEMŁA MAŁGORZATA KLAMKA MUSIC RECORDS,
Bystra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLAMKA MUSIC RECORDS
(510), (511) 25 Apaszki, buty sznurowane, buty robocze, buty płócienne, buty wsuwane, buty skórzane, buty za kostkę, buty sportowe,
buty damskie, buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy],
czapki sportowe, bezrękawniki, daszki [nakrycia głowy], dzianina
[odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki
sportowe, podkoszulki na ramiączkach. stroje plażowe, bluzy sportowe, swetry, szaliki, rękawiczki, spodnie, spodnie jeansowe, spodnie
sportowe, spodnie dresowe, krótkie spodnie, bluzki, skarpetki, 35
Administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacje i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka
tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów handlowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych i reklamowych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnienie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
osób trzecich, zapewnienia platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zapewnienia rankingów użytkowników w celach handlowych i reklamowych, zapewnienie recenzji
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 41 Informacja o Imprezach rozrywkowych, nagrywanie na taśmach video, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, planowanie przyjęć,
produkcja muzyczna, produkcja widowisk, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi orkiestry, usługi studia nagrań, usługi
w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie sprzętu audio.
(111) 345468
(220) 2021 03 11
(210) 525948
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 12
(732) TAJSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lete
(510), (511) 45 Usługi osobiste świadczone przez instytucje w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, takie jak usługi dotrzymywania towarzystwa, usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe.
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(111) 345469
(220) 2021 03 11
(151) 2021 08 27
(441) 2021 04 19
(732) TELEPIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) telepin
(540)
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(210) 525950

(591) czarny, różowy
(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Usługi prowadzenia punktów
sprzedaży urządzeń i przyrządów z zakresu telekomunikacji, Usługi
udostępniania powierzchni reklamowej na kartach, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: karty telefoniczne, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie, kodowane karty telefoniczne, telefony, telefony internetowe,
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony cyfrowe,
telefony stacjonarne, gniazda telefoniczne, urządzenia i przyrządy
telekomunikacyjne, automaty telefoniczne, sekretarki automatyczne, fotokopiarki, maszyny do fotokopiowania, złącza do telefonów,
baterie do telefonów, paski do telefonów komórkowych, ładowarki
do telefonów komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów, urządzenia do telefonii
bezprzewodowej, baterie do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, sprzęt do telefonii komputerowej, kable
do przedłużaczy telefonicznych, słuchawki do aparatów telefonicznych, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania
tekstu, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt
do przetwarzania danych, nagrywarki do filmów, urządzenia do nagrywania, urządzenia do nagrywania audio, czyste dyski do nagrywania, urządzenia do nagrywania filmów, urządzenia do nagrywania
obrazów, anteny, anteny do sieci telekomunikacyjnych.
(111) 345470
(220) 2021 03 11
(210) 525956
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732)	GAJEWSKA DOROTA NET WAKACJE, Haczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NATUROMAT
(510), (511) 10 Poduszki do celów medycznych, Opaski na oczy
do celów medycznych, 35 Usługi prezentowania w mediach dla
celów sprzedaży internetowej produktów: olejki eteryczne, żywice, woski zapachowe do kominków, kominki zapachowe, dyfuzory,
lampy solne, aromaterapeutyczne olejki i świece do masażu, wyroby
z konopi w postaci: olejków CBD, suszu, maści, serum do ust, mydła,
herbatki, kawy, kadzidła, kadzidełka zapachowe, pudełka do palenia
kadzidełek, pudełka na kadzidełka i olejki, podstawki do kadzidełek,
kadzielniczki, węgielki do kadzideł, dzwonki wietrzne, misy tybetańskie, poduszki pod misy tybetańskie, pałki do mis tybetańskich,
gongi nepalskie, biżuteria z naturalnych materiałów, kosmetyczki,
torby marynarskie, naczynia miedziane i bambusowe, kiełkownice,
zioła, przyprawy, oleje i oliwy, mleka roślinne, sosy, bakalie, orzechy,
suplementy diety, algi, witaminy, nalewki lecznicze, kawy i herbaty
lecznicze, słodziki, mąki, ryże, kasze, słodycze, produkty bezglutenowe, poduszki i opaski na oczy do celów medycznych, naturalne kosmetyki, naturalne środki czystości.
(111) 345471
(220) 2021 03 12
(210) 525970
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732)	EACTIVE WIEMY JAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Święta Katarzyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540)	EACTIVE #wiemyjak
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.25
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe.
(111) 345472
(220) 2020 08 06
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) SOBCZYK KAMIL APSPORTAL IT, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APS
(540)

(210) 516871

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
Badanie sprawności fizycznej, Usługi w zakresie badań medycznych,
mianowicie ocena sprawności fizycznej.
(111) 345473
(220) 2020 08 06
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) SOBCZYK KAMIL APSPORTAL IT, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APS PORTAL
(540)

(210) 516874

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
Badanie sprawności fizycznej, Usługi w zakresie badań medycznych,
mianowicie ocena sprawności fizycznej.
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(111) 345474
(220) 2021 02 01
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732)	Herba Germany GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ryż-fit
(540)
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(210) 523868

(591) żółty, biały, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Ryż, Przekąski ryżowe, w szczególności ryż preparowany o słodkim lub ostrym smaku, Chleb ryżowy, Wafle ryżowe, Krakersy ryżowe, Przekąski na bazie ryżu, Gotowe dania na bazie ryżu,
Półprodukty na bazie ryżu.
(111) 345475
(220) 2021 02 01
(210) 523884
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE
INKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWÓR POLSKI REZYDENCJA
(540)

(591) ciemnobrązowy, beżowy
(531) 25.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Administrowanie [organizacja] konkursami, Konferencje (Organizowanie
i prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie-), Konkursy
(Organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji
edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja
konkursów tanecznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji
w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie
seminariów, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, Organizowanie wykładów, Organizowanie
wystaw do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach
rozrywkowych, Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych,
Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Edukacja, rozrywka i sport, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
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czania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń
na posiedzenia, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków
przenośnych, Konstrukcje przenośne [Wypożyczanie-], Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowy wynajem pokoi,
Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Wynajem konstrukcji
namiotowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajmowanie
pokoi, Wypożyczanie namiotów, Dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi herbaciarni, Usługi
kawiarni, Usługi pensjonatów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi
w zakresie bankietów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 345476
(220) 2021 02 01
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) Bionorica SE, Neumarkt (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitoinżynieria
(540)

(210) 523896

(591) granatowy, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Ekstrakty roślinne do celów kosmetycznych, 3 Olejki
eteryczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, Ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, Preparaty weterynaryjne, Preparaty sanitarne,
Suplementy diety, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Plastry, Środki odkażające, 16 Afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Biuletyny informacyjne, Broszury, Karton, Katalogi, Książki, Materiały drukowane,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], Papier, Pióra i długopisy [artykuły
biurowe], Skoroszyty, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], 30 Preparaty
roślinne w takiej formie jak nielecznicze draże, herbaty ziołowe,
nielecznicze napary, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze
pastylki, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, zioła przetworzone, zioła suszone, ekstrakty z roślin do celów spożywczych
stosowane jako dodatki smakowe, przetwory z roślin do celów spo-
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żywczych takie jak dodatki smakowe i przyprawy, 31 Rośliny, Rośliny
świeże, Rośliny suszone, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
towarów takich jak ekstrakty roślinne do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, preparaty farmaceutyczne, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty sanitarne,
suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, plastry, środki odkażające, reklama, marketing, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie sprzedaży aptecznej, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, broszury, karton, katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, pióra i długopisy
[artykuły biurowe], skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, preparaty roślinne w takiej formie jak nielecznicze draże,
herbaty ziołowe, nielecznicze napary, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze pastylki, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, zioła przetworzone, zioła suszone, ekstrakty z roślin do celów
spożywczych stosowane jako dodatki smakowe, przetwory z roślin
do celów spożywczych takie jak dodatki smakowe i przyprawy, rośliny, rośliny świeże, rośliny suszone, reklama, marketing, usługi sprzedaży aptecznej, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Sprawdziany edukacyjne, 44 Usługi farmaceutyczne (porady medyczne), Porady w zakresie
farmakologii, Usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 345477
(220) 2021 02 03
(210) 523996
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) KRUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczytniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUPIEC
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 03.13.05, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.20, 26.07.25, 26.11.02,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Pochodne wosku pszczelego do emulgowania do zastosowania w produkcji preparatów kosmetycznych, 30 Miód, Miód
biologiczny do spożycia przez ludzi, Cukier, miód, melasa.
(111) 345478
(220) 2021 02 15
(210) 524619
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VDE-Robinson
(510), (511) 28 Czerpaki do połowu ryb, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie, spławiki do wędkarstwa,
pływaki do wędkarstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie-sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla rybołówstwa, wędki do łowienia,
drobny sprzęt wędkarski.
(111) 345479
(220) 2021 02 17
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) SZCZOTKA PIOTR, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GYMMY MORE

(210) 524727

(540)

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi fitness klubów, Usługi klubów zdrowia [fitness].
(111) 345480
(220) 2021 02 17
(210) 524762
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) WOŹNIAK ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THBST
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 345481
(220) 2021 02 18
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) KRĘPA DANIEL, Dobra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXTREME WOLF
(540)

(210) 524851

(591) czarny, czerwony
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa w internecie oraz sklepach stacjonarnych: odzież sportowa, bluzy, koszulki, dresy, spodnie,
spodenki, spodnie dresowe, czapki z daszkiem, czapki sportowe, leginsy, getry, skarpety, kurtki, koszule, kamizelki, podkoszulki, swetry,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, czepki kąpielowe, kąpielówki, stroje kąpielowe, obuwie, obuwie sportowe, odzież wodoodporna, osłony przed słońcem (daszki), odzież z imitacji skóry, odzież
skórzana, spódnice, stroje na maskaradę, szaliki, rękawice, szlafroki, T-shirty, paski, bandany na szyję, sprzęt sportowy, torby, torby
sportowe, plecaki, bidony, paski biegowe z kieszeniami na suplementy, okulary, 41 Fotografia, Fotoreportaże, Publikowanie fotografii, Montaż filmów fotograficznych, Produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Nagrywanie na taśmach wideo, Produkcja mikrofilmów, Organizowanie konkursów, Organizowanie obozów sportowych, Prowadzenie i organizowanie koncertów, Organizowanie zajęć
sportowych, Organizowanie turniejów, Organizowanie zawodów.
(111) 345482
(220) 2021 02 25
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BŁONIE Rzemieślnicze Tradycje

(210) 525197
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(111) 345485
(220) 2021 03 08
(210) 525700
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, Conde-Sur-Vire (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elvor Nähren, schützen, wachsen.
(540)

(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.
(111) 345483
(220) 2021 02 26
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) TURKOWSKA KAROLINA, TURKOWSKI JÓZEF
WINA I SPECJAŁY SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wina i Specjały KOLEKCJA SOMMELIERA
(540)

(210) 525284

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 25.01.05
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie win, Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków chemicznych do użytku w produkcji wina, materiałów
do opakowywania, kieliszków do wina, otwieraczy do wina, wylewek
do wina, aeratorów do wina, sitek do wina, wiaderek do chłodzenia
wina, degustatorów do wina, dzbanków na wino, karafek na wino,
41 Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Rozrywka związana
z degustacją wina, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina
do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, Planowanie specjalnych imprez, Imprezy kulturalne,
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizacja szkoleń,
Kursy szkoleniowe, Wyznaczanie standardów szkoleń, Szkolenia dla
dorosłych, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie programów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych,
Doradztwo w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Usługi szkoleniowe w zakresie produkcji, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Szkoły dla kelnerów
specjalizujących się w podawaniu win, 43 Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi
kawiarni, Winiarnie, Usługi doradców w zakresie win, Serwowanie
napojów alkoholowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi kateringowe.
(111) 345484
(220) 2012 10 02
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732)	AYDIN MURAT, Stambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Giorgio di mare
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 525548

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, Żywność
i substancje dietetyczne dla celów weterynaryjnych, Suplementy
dietetyczne dla zwierząt, 29 Mięso świeże, Mięso mrożone, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso pieczone, Mięso suszone, Mięso
gotowe do spożycia, Ryby, Drób i dziczyzna, Mrożone owoce, Suszone owoce, Gotowane owoce, Suszone warzywa, Gotowane warzywa,
Mrożone warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produkty
mleczne, Jadalne oleje, Masło, Wyroby wędliniarskie, Mięsa wędzone, Skorupiaki, nieżywe, Jadalne insekty nieżywe, Konserwowane
warzywa, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Ser, Napoje mleczne
z przewagą mleka, 31 Produkty rolnicze i produkty z akwakultury,
Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Żywność dla zwierząt.
(111) 345486
(220) 2021 03 08
(210) 525725
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) KIANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWELD
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 6 Drut do spawania, 7 Elektrody do urządzeń spawalniczych, Części do uchwytów spawalniczych, 8 Ściernice [części do narzędzi ręcznych], 9 Ochronna odzież robocza (chroniąca przed wypadkami lub urazami), Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, Obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, Rękawice
ogniotrwałe, Okulary ochronne, Osłony ochronne na twarz, Przyłbice
spawalnicze.
(111) 345487
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) SKOWROŃSKI MAREK MASKO, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3L APARTMENTS
(540)

(591) błękitny, żółty, brązowy, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14

(210) 526569
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(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowy wynajem pokoi,
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowania na urlop, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych.

(111) 345488
(220) 2021 03 24
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) ONE SHOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXTERMINATOR
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TACK ROOM
(540)

(210) 526586

(591) czarny, żółty, biały
(531) 16.03.25, 02.09.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
Dezodoranty dla zwierząt, Aerozole czyszczące, Deozodoranty dla zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Spraye do ciała, Szampony,
Szampony dla zwierząt, Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
Żrące środki czyszczące, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do użytku
osobistego, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 5 Spraye antybakteryjne, Spraye do dezodoryzacji powietrza, Insektycydy, Insektycydy
do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty
do zwalczania insektów, Preparaty do kontroli insektów, Środki do mycia
psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Środki odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszające insekty, Lepy na muchy,
Mole [Papier przeciw-], Środki odstraszające mole, Kulki na mole, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do zwalczania pleśni,
Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty grzybobójcze do stosowania
w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Preparaty hamujące rozwój larw, Produkty do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery, Proszki do zabijania pcheł, Środki do tępienia much,
Środki do tępienia pcheł, Środki do tępienia szkodników, Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciwrobacze, Środki odstraszające dla zwierząt,
Środki odstraszające komary, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki
odstraszające owady dla zwierząt, Środki odstraszające zwierzęta, Środki wabiące owady, Trutki na szczury, Płyn odstraszający muchy, Środki
do zwalczania pająków, Zawieszki odstraszające owady, Spirale odstraszające komary, Fumiganty, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza
w sprayu, Dezodoranty do butów, Dezodoranty do dywanów, Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty do młynków do odpadków, Dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, Dezodoranty łazienkowe, Materiały pochłaniające zapachy, Preparaty neutralizujące zapachy do użytku na odzieży
i tekstyliach, Preparaty do odświeżania powietrza, Uniwersalne produkty
dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Obroże przeciwpchelne, Środki owadobójcze, Owadobójcze
weterynaryjne środki do mycia, Owadobójcze szampony dla zwierząt,
Plastry przeciw komarom dla niemowląt, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Środki odstraszające komary do nakładania na skórę, Środki odstraszające owady, Lep na muchy [taśmy], Opaski
na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owady, Spraye
odświeżające do pomieszczeń, Płynne opatrunki w sprayu.
(111) 345489
(220) 2021 03 24
(210) 526599
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732)	ESJOT STANISŁAW JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wałcz (PL)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe pojemniki do przechowywania, Drobne wyroby
metalowe, 12 Pojazdy i środki transportu, 18 Walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(111) 345490
(220) 2021 03 25
(210) 526679
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 04
(732) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMIRA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzone szkło), Meble łazienkowe, Ramy, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, Barki [meble], Biurka i stoły, 35 Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami.
(111) 345491
(220) 2021 03 26
(210) 526767
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) KALINOWSKI ARTUR AGROINA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oliwka produkty naturalne
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 05.07.19, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych.
(111) 345492
(220) 2021 03 29
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732)	ENERGIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EnergiaDom
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 01.13.01, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.13

(210) 526838

Nr 35/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 7 Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne,
Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej,
37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
niemieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Udzielanie
informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów
energii, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi
wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, 42 Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, Sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej, Doradztwo w zakresie oszczędności energii.

(111) 345493
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) LUNCHING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNCHING
(540)

(210) 526868

(591) czerwony, czarny
(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Usługi
w zakresie zamówień online, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 39 Dostawa żywności,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Dostawa produktów spożywczych, Transport żywności, Organizowanie
i świadczenie usług w zakresie dostarczania towarów zamówionych
korespondencyjnie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie
jedzenia na wynos, Usługi cateringowe, Usługi cateringowe dla firm,
Usługi cateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 345494
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 17
(732) PERZYŃSKA OLIWIA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLENZIS
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 526907

(111) 345495
(220) 2021 03 30
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	AUREUS LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 526911
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(540) aureus
(540)

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 36 Pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych,
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe.
(111) 345496
(220) 2021 03 30
(210) 526914
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 17
(732)	NASTERSKA IWONA 6 FILARÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 6 Filarów
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja
seminariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów
reklamowych, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowania broszur, Publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, Publikowanie tekstów medycznych, 44 Usługi
dentystyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi klinik dentystycznych,
Stomatologia kosmetyczna, Konsultacje dentystyczne, Doradztwo
związane ze stomatologią, Chirurgia, Usługi medyczne, Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia.
(111) 345497
(220) 2021 04 01
(210) 526962
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732)	ENVIRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORNII MAT
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie
miernicze, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów geologicznych,
Oprogramowanie wspomagające projektowanie warstwy ochronnej
podtorza, 42 Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
pomiarów geofizycznych, Pomiary gruntów i dróg, Usługi w zakresie
miernictwa i eksploracji, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(111) 345498
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) SZCZEPA WOJCIECH, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIAKEN

(210) 526981
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(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Urządzenia testujące do celów diagnostycznych, inne
niż do celów medycznych.
(111) 345499
(220) 2021 04 01
(210) 526992
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekostrateg.com na rzecz zrównoważonego rozwoju
(540)

(591) żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski, granatowy, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 345500
(220) 2021 04 02
(210) 527016
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) WOŹNY ARTUR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWOSZKOLENIOWA ARTEK, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artek
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.03, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi w zakresie montażu opon, wymiana opon, wulkanizacja opon [naprawa], naprawa opon, wyważanie opon, zakładanie i naprawa opon do pojazdów.
(111) 345501
(220) 2021 04 06
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL ŻYWIEC
(540)

(210) 527090

(591) czerwony, jasnoniebieski
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Medyczne czasopisma fachowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Karty informacyjne, Biuletyny
informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki
informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 35 Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Zarządzanie
szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi handlu

detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi w zakresie
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, Automatyczne przetwarzanie danych medycznych, Fakturowanie w zakresie usług
medycznych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi,
Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama, Reklama i marketing, Zarządzanie dokumentacją biznesową,
Zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
39 Ratownictwo osób [transport], Akcje ratunkowe, holowanie
i ratownictwo, Ratownictwo (Usługi-), Akcje ratunkowe [transport],
Transport karetkami ratunkowymi, Usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa,
Wynajem pojazdów, Usługi repatriacji pacjentów, Usługi transportu
rannych, Usługi ratownicze, Transport pacjentów karetką, Transport
karetkowy, 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne
z zakresu medycyny, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie medycyny,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikowanie czasopism,
książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie, 42 Usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania w zakresie medycyny,
Przeprowadzanie prób klinicznych, Badania kliniczne, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Usługi testowania
diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi laboratorium
badań biologicznych, Badania laboratoryjne, Analizy laboratoryjne,
Usługi laboratoryjne, Laboratoryjne usługi analityczne, Laboratoryjne testowanie materiałów, Badania laboratoryjne w dziedzinie
ekspresji genu, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych,
Usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne),
Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Badania bakteriologiczne, Badania i testy bakteriologiczne, Badania i analizy bakteriologiczne, Konsultacje i badania bakteriologiczne, 44 Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Usługi świadczone
przez szpitale, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Kliniki, Kliniki medyczne,
Usługi klinik medycznych, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne w zakresie
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi
lekarskie, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, Udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
świadczone przez laboratorium medyczne.

(111) 345502
(220) 2021 04 06
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 527091
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(540)

(591) czerwony, jasnoniebieski
(531) 05.05.20, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Medyczne czasopisma fachowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Karty informacyjne, Biuletyny
informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki
informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 35 Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Zarządzanie
szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi w zakresie
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, Automatyczne przetwarzanie danych medycznych, Fakturowanie w zakresie usług
medycznych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi,
Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama, Reklama i marketing, Zarządzanie dokumentacją biznesową,
Zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
39 Ratownictwo osób [transport], Akcje ratunkowe, holowanie
i ratownictwo, Ratownictwo (Usługi-), Akcje ratunkowe [transport],
Transport karetkami ratunkowymi, Usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa,
Wynajem pojazdów, Usługi repatriacji pacjentów, Usługi transportu
rannych, Usługi ratownicze, Transport pacjentów karetką, Transport
karetkowy, 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne
z zakresu medycyny, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie medycyny,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikowanie czasopism,
książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie, 42 Usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania w zakresie medycyny,
Przeprowadzanie prób klinicznych, Badania kliniczne, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Usługi testowania
diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi laboratorium
badań biologicznych, Badania laboratoryjne, Analizy laboratoryjne,
Usługi laboratoryjne, Laboratoryjne usługi analityczne, Laboratoryjne testowanie materiałów, Badania laboratoryjne w dziedzinie
ekspresji genu, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych,
Usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne),
Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Badania bakteriologiczne, Badania i testy bakteriologiczne, Badania i analizy bakteriologiczne, Konsultacje i badania bakteriologiczne, 44 Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Usługi świadczone
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przez szpitale, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Kliniki, Kliniki medyczne,
Usługi klinik medycznych, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne w zakresie
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi
lekarskie, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, Udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
świadczone przez laboratorium medyczne.

(111) 345503
(220) 2021 04 08
(210) 527240
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) ZALEWSKA ALINA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMETA
(510), (511) 18 Plecaki, Torby, 25 Odzież sportowa, Odzież treningowa, Nakrycia głowy, 41 Usługi klubów sportowych, Programy treningowe i szkolenia w zakresie kolarstwa, Zajęcia sportowe na rowerach, Obozy sportowe rowerowe, Zawody sportowe rowerowe,
Imprezy rowerowe.
(111) 345504
(220) 2021 04 08
(210) 527250
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAKO
(510), (511) 11 Wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, umywalki, brodziki, postumenty i półpostumenty do umywalek, wanny łazienkowe, kabiny
natryskowe, sedesy, płuczki ustępowe, baterie umywalkowe, natryski, krany, armatura sanitarna, zbiorniki do płuczek ustępowych.
(111) 345505
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) LAJKA CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gdzie jest EIS?
(540)

(210) 527257

(531) 27.05.01, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane
płyty DVD, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane
płyty kompaktowe [płyty CD], nagrane płyty kompaktowe z muzyką,
płyty długogrające, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe z muzyką, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty winylowe, Muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, 25 Bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
kurtki odzież męska, spodenki, spodnie od dresu, spodnie sportowe,
stroje sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], Odzież
sportowa.
(111) 345506
(220) 2021 04 09
(210) 527279
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) BATLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda-Bugaj (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lipower
(510), (511) 9 Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory
do pojazdów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Elektryczne akumulatory
do zasilania pojazdów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów,

146

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021

Skrzynki akumulatorowe, Akumulatory do projektorów, Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane], Akumulatory zapłonowe, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Rozruszniki
akumulatorowe, Szklane obudowy do akumulatorów, Urządzenia
do ładowania akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Zasilacze przenośne (akumulatory), Baterie litowo-jonowe, Baterie litowe, Akumulatory litowo-jonowe, Ładowarki
akumulatorów litowo-jonowych, Ładowarki, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii słonecznych,
Ładowarki przenośne, Ładowarki sieciowe, Ładowarki USB, Szybkie
ładowarki do urządzeń mobilnych.

(111) 345507
(220) 2021 04 09
(210) 527284
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732) KORALEWSKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE TESPOL, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONA QUEEN SIZE
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Rajstopy, Pończochy, Skarpety do kostek,
Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Skarpety sportowe, Podkolanówki, Kąpielowe kostiumy, Bielizna, Bielizna osobista.

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) 043049
(111) 050389
(111) 050433
(111) 059076
(111) 073677

(180) 2032 01 20
(180) 2031 11 25
(180) 2032 02 07
(180) 2031 12 18
(180) 2031 05 29

(111) 074362
(111) 074839
(111) 076073
(111) 076830
(111) 076831

(180) 2031 09 10
(180) 2031 11 04
(180) 2032 02 14
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: mięso, ryby, drób
i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
owoce i jarzyny konserwowane,
suszone i gotowane, galaretki,
konfitury, jaja, mleko i wyroby z
mleka, jadalne oleje i tłuszcze,
konserwy, pikle; 30: kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, namiastki kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb, biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, pieprz, ocet, sosy, przyprawy, lód; 43: usługi restauracyjne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 076832
(111) 076836
(111) 077153
(111) 077455
(111) 080481
(111) 080487
(111) 080993
(111) 081825
(111) 085056
(111) 085383
(111) 087928
(111) 161623
(111) 162044
(111) 162111
(111) 162759
(111) 162772
(111) 163567
(111) 163642
(111) 163643
(111) 163651
(111) 163941
(111) 164922
(111) 164962
(111) 164971
(111) 165008
(111) 166116
(111) 166404
(111) 166523
(111) 167491
(111) 169386
(111) 170014
(111) 173706
(111) 179638
(111) 249926
(111) 249990
(111) 250367
(111) 251777
(111) 251800
(111) 251802
(111) 251808
(111) 252208
(111) 252684
(111) 252975
(111) 253113
(111) 253252
(111) 253253
(111) 253566
(111) 253683
(111) 253686
(111) 254063
(111) 254064
(111) 254124
(111) 254200
(111) 254201
(111) 254267
(111) 254341
(111) 254344
(111) 254360
(111) 254423
(111) 254507
(111) 254550
(111) 254793
(111) 254941
(111) 255118
(111) 255159
(111) 255247
(111) 255333

(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28
(180) 2031 11 28
(180) 2032 01 22
(180) 2032 02 27
(180) 2032 03 09
(180) 2031 11 25
(180) 2032 03 03
(180) 2031 11 28
(180) 2031 10 30
(180) 2032 10 19
(180) 2031 08 23
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 21
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 17
(180) 2032 03 25
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 27
(180) 2031 11 16
(180) 2032 04 29
(180) 2031 12 17
(180) 2032 01 07
(180) 2032 05 06
(180) 2031 12 17
(180) 2032 02 27
(180) 2032 01 04
(180) 2032 05 07
(180) 2032 03 15
(180) 2031 12 21
(180) 2031 11 19
(180) 2032 03 14
(180) 2031 07 13
(180) 2031 04 26
(180) 2031 07 27
(180) 2031 09 07
(180) 2031 10 28
(180) 2031 10 28
(180) 2031 11 02
(180) 2031 11 10
(180) 2031 11 29
(180) 2031 09 16
(180) 2031 11 04
(180) 2031 09 23
(180) 2031 09 23
(180) 2031 10 18
(180) 2032 01 19
(180) 2032 01 19
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 31
(180) 2032 01 17
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 09
(180) 2032 01 31
(180) 2031 11 23
(180) 2031 11 30
(180) 2031 11 23
(180) 2032 01 20
(180) 2032 01 03
(180) 2031 08 25
(180) 2032 03 19
(180) 2031 12 12
(180) 2031 10 07
(180) 2031 11 18
(180) 2032 01 23
(180) 2032 02 27

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 255478
(111) 255640
(111) 255647
(111) 255673
(111) 255674
(111) 255739
(111) 255741
(111) 255918
(111) 255943
(111) 256647
(111) 256648
(111) 257156
(111) 257294
(111) 257512
(111) 257650
(111) 257771
(111) 257772
(111) 257869
(111) 258059
(111) 259114
(111) 259474
(111) 259475
(111) 259477
(111) 259479
(111) 260008
(111) 260009
(111) 260407
(111) 260455
(111) 260749
(111) 261229
(111) 261440
(111) 261446
(111) 261456
(111) 261634
(111) 263813
(111) 264458
(111) 264753
(111) 265352
(111) 265966
(111) 267779
(111) 267780
(111) 270437
(111) 271155
(111) 271158
(111) 273704
(111) 278426
(111) 279360
(111) 308828
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(180) 2031 12 23
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 23
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 31
(180) 2031 12 05
(180) 2032 01 10
(180) 2032 05 18
(180) 2032 05 18
(180) 2031 11 17
(180) 2032 03 29
(180) 2031 12 08
(180) 2032 04 27
(180) 2031 12 23
(180) 2031 12 23
(180) 2032 04 30
(180) 2032 03 12
(180) 2031 12 12
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 05 18
(180) 2032 05 18
(180) 2032 04 30
(180) 2032 10 01
(180) 2031 07 13
(180) 2032 05 17
(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 17
(180) 2032 02 06
(180) 2031 12 12
(180) 2032 04 30
(180) 2032 04 18
(180) 2032 02 27
(180) 2031 12 21
(180) 2032 05 15
(180) 2032 04 12
(180) 2032 04 12
(180) 2032 01 03
(180) 2031 11 21
(180) 2032 02 27
(180) 2032 01 26
(180) 2031 11 09
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 31

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 452299
(210) 496712
(210) 521103
(210) 522864
(210) 523932
(210) 525608
(210) 526355
(210) 525720
(210) 529041
(210) 529042
(210) 529043
(210) 529054
(210) 529064
(210) 529067
(210) 529086
(210) 529172
(210) 529220
(210) 529265
(210) 529316
(210) 529494
(210) 529501
(210) 529549

(210) 520699
(210) 523848
(210) 526758
(210) 528444
(210) 530401

(210) 529640
(210) 529722
(210) 529737
(210) 529773
(210) 529880
(210) 529881
(210) 529966
(210) 530018
(210) 530094
(210) 530109
(210) 530169
(210) 530202
(210) 530222
(210) 530256
(210) 530414
(210) 530572
(210) 530712
(210) 530816
(210) 530817
(210) 532513
(210) 532536
(210) 532589

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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.

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.
U
U
U
ZT33/2019
U
U

11/2016
ZT15/2019
ZT5/2021
ZT6/2021
ZT24/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP

(210) 464960
(210) 513477
(210) 480911
(210) 500536
(210) 507077
(210) 519425
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U
U
U
U
U

(210) 381919
(210) 393681
(210) 407965
(210) 411222
(210) 414440
(210) 414442
(210) 423928
(210) 428098
(210) 429441
(210) 444860
(210) 445960
(210) 449988
(210) 454212
(210) 487001
(210) 493120
(210) 493478
(210) 493480
(210) 495780
(210) 506818
(210) 507360
(210) 507613
(210) 507700
(210) 507701
(210) 509736
(210) 510562
(210) 510577
(210) 512435

12/2011
06/2012
06/2013
13/2013
18/2013
18/2013
10/2014
17/2014
19/2014
22/2015
24/2015
06/2016
14/2016
33/2018
24/2019
36/2020
36/2020
34/2020
09/2020
35/2020
36/2020
33/2020
35/2020
36/2020
33/2020
33/2020
34/2020

(210) 512437
(210) 512755
(210) 512878
(210) 513771
(210) 513772
(210) 513950
(210) 514250
(210) 514362
(210) 514488
(210) 514498
(210) 514526
(210) 514864
(210) 514865
(210) 514866
(210) 515373
(210) 515383
(210) 515384
(210) 515412
(210) 515417
(210) 515496
(210) 515659
(210) 515684
(210) 515685
(210) 516041
(210) 516399

34/2020
34/2020
35/2020
36/2020
33/2020
28/2020
33/2020
33/2020
33/2020
35/2020
35/2020
35/2020
35/2020
35/2020
35/2020
33/2020
33/2020
33/2020
33/2020
35/2020
34/2020
34/2020
34/2020
34/2020
37/2020
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Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 166741 (141) 2010 08 25
(111) 199372 (141) 2012 10 17

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
rozpowszechniania
systemów
przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonii komórkowej,
w systemie cyfrowym w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
łączności telefonii komórkowej
i przez Internet w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe; usługi
organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe; usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych; usługi transmitowania
dźwięku i obrazu w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów, urządzeń
telekomunikacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi zbierania
i przekazywania wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną i Internet; 41: usługi związane z rozrywką, rekreacją, usługi związane
z działalnością sportową i kulturalną, zawarte w tej klasie, organizacja
konkursów i plebiscytów – wszystkie w odniesieniu do przekazów
i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe; oferowanie
usług rozrywkowych, w tym gier,
poprzez Internet i telewizje; infor-

(111) 200922 (141) 200922

macja o imprezach kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacji, usługi
w zakresie nauczania i kształcenia,
w szczególności poprzez Internet
i telewizję; organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych w odniesieniu do przekazów
i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, montaż programów telewizyjnych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
rozpowszechniania
systemów
przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonii komórkowej,
w systemie cyfrowym w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
łączności komórkowej i przez
Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe;
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe; usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych; usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe; usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe;
usługi umożliwiając komunikację
pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności
Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi
w zakresie bezprzewodowego
dostępu do sieci komputerowych
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w tym Internetu – w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; 41: usługi w zakresie nauczania przez telewizję;
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet w odniesieniu do przekazów i programów
telewizyjnych, w tym również
przekazów i programów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
rozpowszechniania
systemów
przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonii komórkowej,
w systemie cyfrowym w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
łączności komórkowej i przez
Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe;
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe; usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych; usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe; usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe;
usługi umożliwiając komunikację
pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności
Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi
w zakresie bezprzewodowego

(111) 200924 (141) 2012 11 20
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dostępu do sieci komputerowych
w tym Internetu – w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; 41: usługi w zakresie nauczania przez telewizję;
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet w odniesieniu do przekazów i programów
telewizyjnych, w tym również
przekazów i programów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
rozpowszechniania
systemów
przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonii komórkowej,
w systemie cyfrowym w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi w zakresie
łączności komórkowej i przez
Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe;
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe; usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych; usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe; usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe;
usługi umożliwiając komunikację
pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności
Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi

150

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 35/2021

w zakresie bezprzewodowego
dostępu do sieci komputerowych
w tym Internetu – w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe; 41: usługi w zakresie nauczania przez telewizję;
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet w odniesieniu do przekazów i programów
telewizyjnych, w tym również
przekazów i programów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe.
(111) 253336 (141) 2021 04 29 Prawo wygasło w całości.
(111) 255503 (141) 2021 01 27 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: kremy
kosmetyczne; 05: podpaski, tampony, preparaty farmaceutyczne,
medyczne, weterynaryjne i sanitarne, żywność dla niemowląt,
bandaże.
(111) 255534 (141) 2021 01 27 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: kremy
kosmetyczne.
(111) 268822 (141) 2021 04 23 Prawo wygasło w całości.
(111) 318529 (141) 2021 04 30 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 02: farby;
dodatki do farb; lakiery i pokosty;
barwniki; koloranty, pigmenty,
tusze; zaprawy farbiarskie; żywice
naturalne; środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno; podkłady do powierzchni
przeznaczonych do malowania;
powłoki do użytku jako podkłady gruntowe; powłoki do użytku
na ścianach; metale w formie folii
i proszku; preparaty do konserwacji i zabezpieczania; rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów.
(111) 328165 (141) 2020 01 13 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 09:
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne;
oraz wszystkie pozostałe towary
tej klasy nie przeznaczone do celów medycznych w tym weterynaryjnych; 35: urządzenia nawigacyjne oraz naprowadzające,
urządzenia lokalizacyjne oraz
do namierzania celu i kartograficzne; oraz wszystkie pozostałe
usługi tej klasy nie przeznaczone
do celów medycznych w tym weterynaryjnych.
(111) 329354 (141) 2021 06 23 Prawo wygasło w całości.
(111) 335714 (141) 2021 03 09 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 09:
filmy animowane; filmy do pobrania; filmy kinematograficzne;
filmy wideo; muzyczne nagrania
dźwiękowe; nagrane filmy; środki
edukacyjne do pobrania; książki

audio; wszystkie wyżej wymienione towary zawierające towary dotyczące oprogramowania
do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy oraz narzędzi
do sterowania głosem i do rozpoznawania mowy opierające się
na sztucznej inteligencji; 16: książki do rysowania; książki do malowania; książki dla dzieci; wszystkie
wyżej wymienione towary zawierające towary dotyczące oprogramowania do sterowania głosem
i do rozpoznawania mowy oraz
narzędzi do sterowania głosem
i do rozpoznawania mowy opierające się na sztucznej inteligencji;
41: usługi w zakresie: parki i miasteczka rozrywki i tematyczne,
zoo i muzea; prowadzenie parków
rozrywki; usługi parków rozrywki;
edukacja sportowa; wszystkie
wyżej wymienione usługi zawierające usługi dotyczące oprogramowania do sterowania głosem
i do rozpoznawania mowy oraz
narzędzi do sterowania głosem
i do rozpoznawania mowy opierające się na sztucznej inteligencji.

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 312670
12/2018
2021 08 19
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. 2021 r. poz. 735) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 324)
Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 19 lipca
2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny NEBROPATH zgłoszony dnia 31 października 2017 r. pod
numerem Z.478513 przez NEBROPATH GmbH z siedzibą w Emmerich am Rhein, Niemcy.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 047795 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 049312 D. Wpisano: „W dniu 19 października 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 16067/21/171) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2696498 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.49312 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wobec
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 050739 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 051202 A. Wykreślono: SAFT, BAGNOLET, Francja; Wpisano: SAFT, Levallois-Perret, Francja.
(111) 053569 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 053570 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 053651 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 067146 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 072888 A. Wykreślono: LOT Polskie Linie Lotnicze S.A.,
Warszawa, Polska; Wpisano: POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 010058960.
(111) 075492 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 075931 A. Wykreślono: „HERBAPOL-Lublin” Spółka Akcyjna, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 078932 A. Wykreślono: Iams Europe B.V., Coevorden,
Holandia; Wpisano: Tetra GmbH, Melle, Niemcy.
(111) 078933 A. Wykreślono: Iams Europe B.V., Coevorden,
Holandia; Wpisano: Tetra GmbH, Melle, Niemcy.
(111) 082584 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 092348 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 093180 A. Wykreślono: KS Warenhaus IPCo GmbH, Monachium, Niemcy; Wpisano: SIGNA Department Stores IPCo GmbH,
Monachium, Niemcy.
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(111) 093180 A. Wykreślono: SIGNA Department Stores IPCo
GmbH, Monachium, Niemcy; Wpisano: German Department Stores
IPCo GmbH, Essen, Niemcy.
(111) 122339 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 122340 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 122375 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 122378 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 122386 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 122389 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 128477 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 136281 A. Wykreślono: „Herbapol-Lublin” S.A., Lublin
Diamentowa 25, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 138946 A. Wykreślono: QUICK-MIX GRUPPE GMBH & CO.
KG, Mühleneschweg 6, D-49090 OSNABRÜCK, Niemcy; Wpisano:
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG, Osnabrück, Niemcy.
(111) 155370 A. Wykreślono: „MERIGRAF” Maria Piechura
Spółka Jawna, 62-020 Swarzędz ul. Kaczorowskiego 6, Polska; Wpisano: „MERIGRAF” MARIA PIECHURA SPÓŁKA JAWNA, Swarzędz,
Polska.
(111) 158291 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 159141 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International
AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 160899 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” S.A., Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 162409 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Weena 455 3013
AL. ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 165830 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 166590 A. Wykreślono: Iams Europe B.V., Coevorden,
Holandia; Wpisano: Tetra GmbH, Melle, Niemcy.
(111) 167569 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 173447 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 176536 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) 197495 A. Wykreślono: JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
630135270; Wpisano: JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301382141.
(111) 199372 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.

(111) 254026 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.
(111) 254027 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.
(111) 254029 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.

(111) 208129 A. Wykreślono: JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
630135270; Wpisano: JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301382141.

(111) 254179 A. Wykreślono: ANNA SYBICKA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.

(111) 214690 A. Wykreślono: Anna Sybicka, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.

(111) 254181 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.

(111) 214692 A. Wykreślono: Anna Sybicka, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.

(111) 257004 D. Wpisano: „W dniu 04 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2563/21/781) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673741 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.257004 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu”.

(111) 220718 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 223415 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 228890 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 239498 A. Wykreślono: Anna Sybicka, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 248930 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 października2017 r.,
sygn. akt IX GNc 1415/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
postanowieniem; Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 sierpnia
2018 r., sygn. akt IX GNc 1415/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 28/20, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: FREE MIND S.C.
Maciej Jasielski, Tomasz Jamka z siedzibą w miejscowości Włosań.”
(111) 249678 A. Wykreślono: GRUDZIŃSKA MARIA NOVITEK,
Bydgoszcz, Polska 091613654; Wpisano: NOVITEK MARIA GRUDZIŃSKA-JEDEL, Bydgoszcz, Polska 091613654.
(111) 253990 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.
(111) 253991 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.
(111) 253992 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.
(111) 254023 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.

(111) 258621 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 267226 A. Wykreślono: ANNA SYBICKA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 267228 A. Wykreślono: ANNA SYBICKA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 270497 A. Wykreślono: ANNA SYBICKA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 271499 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.
(111) 272280 A. Wykreślono: ANNA SYBICKA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 275908 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 276714 A. Wykreślono: ANNA SYBICKA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 277466 A. Wykreślono: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.
(111) 278880 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 280936 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 254024 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.

(111) 281782 A. Wykreślono: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska;
Wpisano: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140950606.

(111) 254025 A. Wykreślono: BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878; Wpisano: BNP PARIBAS
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010778878.

(111) 281895 A. Wykreślono: JACKOWSKA JOANNA, Warszawa, Polska; Wpisano: EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146799889.
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(111) 281896 A. Wykreślono: JACKOWSKA JOANNA, Warszawa, Polska; Wpisano: EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146799889.
(111) 283344 A. Wykreślono: FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Jawornik, Polska 122817525; Wpisano: FCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawornik, 122817525.
(111) 284265 A. Wykreślono: GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin, Polska 360566027; Wpisano: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska 360437790.
(111) 287465 A. Wykreślono: JACKOWSKA JOANNA, Warszawa, Polska; Wpisano: EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146799889.
(111) 294402 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294403 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294404 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294405 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294406 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294407 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294408 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT
MAGDALENA SUROWIEC, Myszków, Polska 151404909.
(111) 294409 A. Wykreślono: WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie, Polska 241961891; Wpisano: ALPHA STAR EXPORT-IMPORT ALPHA STAR EXPORT-I, Myszków, Polska 151404909.
(111) 299286 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 304808 A. Wykreślono: quick-mix Gruppe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy; Wpisano: Sievert Baustoffe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy.
(111) 308617 A. Wykreślono: quick-mix Gruppe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy; Wpisano: Sievert Baustoffe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy.
(111) 308619 A. Wykreślono: quick-mix Gruppe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy; Wpisano: Sievert Baustoffe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy.
(111) 308621 A. Wykreślono: quick-mix Gruppe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy; Wpisano: Sievert Baustoffe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy.
(111) 313756 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
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(111) 315442 A. Wykreślono: GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin, Polska 360566027; Wpisano: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska 360437790.
(111) 320041 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 320060 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 320336 A. Wykreślono: SYLWIA PILCH, FLOW ACADEMY,
Warszawa, Polska; Wpisano: Agnieszka Gasperini, Warszawa, Polska.
(111) 322841 A. Wykreślono: SEVEN RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce Wielkie, Polska
121381592; Wpisano: SZKOŁA SPADOCHRONOWA KRAKSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WĘGRZCE WIELKIE,
Polska 387678720.
(111) 323385 A. Wykreślono: MOVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gałków
Mały, Polska 382245731; Wpisano: ACTION GEAR BRANDS LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 388227378.
(111) 323489 A. Wykreślono: Vortex Energy Holding AG, Kassel, Niemcy; Wpisano: VH Invest AG, Kassel, Niemcy.
(111) 325295 A. Wykreślono: LESZEK KRZYSZTOF RĄPCA,
GRM MEDIA, Olsztyn, Polska 510856551; Wpisano: NETNEX RĄPCA&COP SPÓŁKA JAWNA, Marki, Polska 386071950.
(111) 325572 A. Wykreślono: PHU JAGR-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
221567052; Wpisano: GRANLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221567052.
(111) 334950 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 335268 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 336266 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 339183 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
7 października 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego R.339183 przez p. Beatę Krajewską-Mróz
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BLUE ORCA COFFEE BEATA KRAJEWSKA-MRÓZ, Bychawa, Polska 366423903 na czas
nieokreślony”
(111) 340071 A. Wykreślono: THE VILLAGE EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384297548; Wpisano: THE VILLAGE NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
388740437.
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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) 417128
(540) K KALORIK KALORIK
(531) CFE: 26.01.01, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(732) TKG, société à responsabilité limitée,
Avenue Pasteur 6/H, B-1300 Wavre (BE)
(151) 2020 07 07
(441) 2020 08 10

(511) 7, 9, 11

(581) 2020 07 23

(111) 490576
(540) WOKKELS
(511) 29, 30
(732) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH,
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern (CH)
(151) 2021 02 15
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 734196
(540) EUROKOTE	
(511) 2
(732) BS COATINGS (société par actions simplifiée),
Zone Industrielle A, F-27940 AUBEVOYE-LE VAL D’HAZEY (FR)
(151) 2021 02 17
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 871843
(540) HELICOVEX
(732) Andermatt BIOCONTROL AG,
Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2021 02 17
(441) 2021 03 22
(111) 1170634
(540) ADDIFLAM
(732) CTF 2000, naamloze vennootschap,
Baaikensstraat 11, B-9240 ZELE (BE)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 02 10
(111) 1351024
(540) Miofolic
(732) Amaxa Pharma LTD,
72 Hammersmith Road London W14 8TH (GB)
(151) 2020 03 02
(441) 2021 03 29
(111) 1385400
(540) Spodovir
(732) Andermatt Biocontrol AG,
Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2021 02 17
(441) 2021 03 22

(511) 5

(581) 2021 03 04
(511) 1, 40

(581) 2020 01 23
(511) 5

(581) 2021 03 11
(511) 5

(581) 2021 03 04

(111) 1446835
(540) PRO-Reflect
(511) 25
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2 Singapore 068809 (SG)
(151) 2021 02 05
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1448210
(540) Supreme Spain
(531) CFE: 25.03.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 18, 25, 35
(732) Chapter 4 Corp., 62 King Street New York NY 10014 (US)
(151) 2019 02 15
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07

(732) Provence Cosmedix co., ltd,
75/113 Moo11, Khlong Nung Sub-district
10120 Khlong Luang District, Pathum Thani (TH)
(151) 2021 02 11
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1525526
(540) Carnis
(531) CFE: 01.07.01, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 31, 35
(732) John Tuik, Voltastraat 32, NL-7903 AB Hoogeveen (NL);
Annette Tuik, Voltastraat 32, NL-7903 AB Hoogeveen (NL)
(151) 2020 03 23
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21
(111) 1526558
(540) UPLERS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35, 41, 42
(732) UPLERS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, 2nd Floor,
Bhagyashree, Nr. Kalasagar Mall,
Satadhar Cross Roads Ahmedabad 380061 Gujarat (IN)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1558912
(540) PROTOS
(511) 7
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Rickenbacher Str. 119, 88131 Lindau (DE)
(151) 2021 02 15
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1566488
(540) ELEA PROFESSIONAL ARTISTO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Solvex-cosmetic products OOD,
Trakia Blv. 50, BG-4220 Krichim (BG)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1577955
(540) UZAY
(531) CFE: 01.05.02, 27.05.24, 29.01.12
(511) 11
(732) ZHEJIANG BOOU SANITARY WARE CO.,LTD.,
Yuanquzhong Road, Fengjiang Street, Luqiao District,
Taizhou City 318050 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 12 17
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1577983
(540) AGROLINE
(531) CFE: 05.03.11, 27.05.01
(511) 1, 5, 12, 16, 21, 31, 41, 44
(732) Fenaco Genossenschaft, Erlachstrasse 5, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2020 10 27
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1577989
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) Jinan Changqing District Tian’an ecological agriculture
professional cooperative, No.136, Niujiaogou Village,
Mashan Town, Changqing District, Jinan City,
Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 14
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578016
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00
(511) 31
(732) Handan City Zhaofeng Agricultural Technology Co. Ltd.,
No.2, Buiding 19, North District of You Suo Wei, Cheng an County,
Handan City, Hebei Province (CN)
(151) 2020 10 19
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578075
(540) Alena Tofil
(531) CFE: 01.01.02, 27.05.01
(732) Korobkova Olena Ivanivna,
vul Kyrylivska, 116a, kv 5, Kyiv 04080 (UA)
(151) 2020 08 14
(441) 2021 03 22

(511) 3, 35, 41

(581) 2021 03 04

(111) 1465047
(540) Flexzone 360
(511) 25
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2 Singapore 068809 (SG)
(151) 2021 02 05
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1578092
(540) S
(531) CFE: 25.07.01, 27.01.01, 27.05.17, 29.01.01
(511) 7
(732) Shandong Sendtech Nc Machinery Co., Ltd.,
East Yuqing Road, Jinan Economic Development Zone,
250000 Shandong Province (CN)
(151) 2020 11 26
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1483639
(540) ANIMALIENS
(511) 33
(732) CASTEL MIMI S.R.L.,
Str. Dacia nr. 1, MD-6512 Bulboaca, Anenii Noi (MD)
(151) 2021 01 19
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578146
(540) Tento
(531) CFE: 05.03.11, 26.13.25, 27.05.24, 29.01.12
(511) 3, 16, 21, 28
(732) Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2, FI-02100 Espoo (FI)
(151) 2020 12 09
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1514170
(540) K KIRINATU
(531) CFE: 27.05.01

(111) 1578191
(540) D DEMIX
(531) CFE: 27.05.10

(511) 3

(511) 9, 10, 16, 21, 24
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(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
6 Shenton Way, # 18-11 OUE Downtown 2 Singapore 068809 (SG)
(151) 2020 09 17
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578196
(540) F Ourfuture
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11
(732) Shandong Ourfuture Energy Technology Co., Ltd.,
No. 20-3, Yinhe Road, Jibei Development Zone, Jiyang County,
Jinan City, 251400 Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 17
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
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(111) 1578537
(540) YIELLA	
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 11 18
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578581
(540) Little Tiaras
(531) CFE: 24.09.02, 27.05.02, 29.01.12
(511) 9, 24, 25, 35, 38, 41
(732) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO „SET TELEVIZIONNYKH
STANTSY”, ul. Pravdy, d. 15, str. 2, RU-125040 Moscow (RU)
(151) 2020 12 24
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578197
(540) fit4you MAXIM PHARM For Active Life
(531) CFE: 04.05.03, 26.01.14,
26.07.04, 27.05.10
(511) 5, 29, 30, 35, 44
(732) MAXIM PHARM s. r. o.,
Čučoriedková 15C, SK-821 07 Bratislava (SK)
(151) 2020 09 23
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578590
(540) FIT
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) TAIZHOU FIT GARMENT EQUIPMENT CO., LTD.,
Square B, Room 802, No.6, Building, Zhonghuan Century Centre,
Taizhou 318000 Zhejiang (CN)
(151) 2021 01 27
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578221
(540) XPERION Die SATURN eArena
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.12
(511) 35, 38, 41
(732) Media-Saturn-Holding GmbH,
Wankelstrasse 5, 85053 Ingolstadt (DE)
(151) 2020 11 16
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578752
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) Shandong Minyuanling Tea Industry Co., Ltd.,
Room 018, 2nd Floor, No. 890 Bingu Street,
Wenchang Sub-district Office, Changqing District,
Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 14
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578245
(540) LV 1854
(531) CFE: 05.05.20, 25.07.25, 27.05.01, 27.07.01
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2020 10 08
(441) 2021 03 22

(511) 9, 14, 18, 25

(581) 2021 03 04

(111) 1578270
(540) LETI
(511) 30
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu
„GOROKHOVETSKAYA MANUFACTURA”,
ul. Komsomolskaya, 48, Gorokhovets,
RU-601481 Vladimirskaya obl. (RU)
(151) 2021 01 19
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578293
(540) ANLI
(511) 18, 20
(732) ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.,
Taohua Industrial Zone (Intersection of Fanhua West Rd.
and Chuangxin Avenue), Economic-Technological Development
District, Hefei City, Anhui Province (CN)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578324
(540) Fingtex sewing machine
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.10
(511) 7
(732) TAIZHOU FINGTEX SEWING MACHINE CO., LTD.,
Square A, Room 802, No.6, Building, Zhonghuan Century Centre,
Jiaojiang, Taizhou 318000 Zhejiang (CN)
(151) 2021 01 27
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578402
(540) SiliconANLI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18, 20
(732) ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.,
Taohua Industrial Zone (Intersection of Fanhua West Rd.
and Chuangxin Avenue), Economic-Technological Development
District, Hefei City, Anhui Province (CN)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578407
(540) WRDG 5
(531) CFE: 01.05.02, 01.15.15, 27.05.17, 27.07.11
(511) 33
(732) ZHOU JAINGANG, Room 202, Unit 1, Building 3,
Meitian Family House, No. 199 Zhongxing West Street,
Xindu District, Xingtai City, 054000 Hebei Province (CN)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578410
(540) A.S.O
(531) CFE: 26.01.18, 29.01.01
(511) 11
(732) ZHEJIANG BOOU SANITARY WARE CO.,LTD.,
Yuanquzhong Road, Fengjiang Street, Luqiao District,
Taizhou City, 318050 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 12 17
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04

(111) 1578804
(540) mopal
(531) CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
(511) 9, 18
(732) KOÇAK ELEKTRONİK SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Tahtakale Mh. Hasırcılar Cd., No: 23/1 Fatıh, Istanbul (TR)
(151) 2020 09 08
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578893
(540) Shik
(531) CFE: 25.01.10, 26.04.08, 27.05.24
(511) 3
(732) SLOBOZHANSKY SOAP-BOILER LTD.,
Sumskyi Shliah str., 53, Podvirky, Dergachivskyi district,
Kharkiv region 62371 (UA)
(151) 2020 12 03
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1578934
(540) 1 ActOne
(531) CFE: 26.01.03
(511) 35, 39, 42, 43, 44, 45
(732) THE ACT 1 GROUP, INC.,
1999 W. 190th St.Torrance CA 90504 (US)
(151) 2020 10 13
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1579064
(540) DAYOU
(511) 3
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2021 01 14
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1579129
(540) CLASICO
(531) CFE: 01.01.02, 27.05.01
(511) 28
(732) Nantong Tianyuan Toys & Gifts Co., Ltd.,
No. 99, Hehai East Road, Haimen City, Nantong City,
Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 12 18
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1579167
(540) upruich
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.24, 28.03.00
(511) 29
(732) Shandong Tianjuan Purui Agriculture
and Animal Husbandry Development Co., Ltd.,
Yangzhuang Village, Chengnan Industrial Zone,
Changqing District, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 14
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1579184
(540) clobecutan
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 01 21
(441) 2021 03 22
(111) 1579214
(540) clodermbeta
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 01 21
(441) 2021 03 22

(511) 3, 5

(581) 2021 03 04
(511) 3, 5

(581) 2021 03 04
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(111) 1579301
(540) DKM Dakumar
(531) CFE: 27.05.09
(732) SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD.,
Xifan Village, Xinqian Street, Huangyan District,
Taizhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 01 26
(441) 2021 03 22
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(511) 7

(581) 2021 03 04

(111) 1579404
(540) MAGFAST
(511) 9
(732) Seymour Segnit,
1 Grandview Avenue Cornwall on Hudson NY 12520 (US)
(151) 2021 01 12
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1579479
(540) NI-PON
(531) CFE: 24.17.01, 27.05.01
(511) 12
(732) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED,
No. 2 10th Avenue, Economic And Technological Development Zone,
Hangzhou 310008 Zhejiang (CN)
(151) 2020 12 02
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579486
(540) PLAYPLUS
(531) CFE: 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 38, 41, 42
(732) RÁDIO E TELEVISÁO RECORD S/A, Rua da Várzea,
240-Barra Funda 01140-080 São Paulo (BR)
(151) 2020 10 06
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1579868
(540) caffè DORATO
(531) CFE: 05.07.27, 27.03.11, 27.05.10
(511) 30, 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Kompaniia
„Liberti Ukraina”, vul. Kurenivska 2 B, Kyiv 04073 (UA)
(151) 2020 12 28
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579937
(540) Fatzorb
(531) CFE: 28.05.00
(511) 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „BIOMED”,
ul. Barkovskogo, 3, of. 14, g. Yelets, RU-399784 Lipetskaya obl. (RU)
(151) 2020 12 10
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579975
(540) Settaus
(511) 7
(732) WINSTARS TECHNOLOGY LTD,
1-5F, No. 5, Taisong Industrial Park, Dalang Community,
Dalang Street, Longhua District,
Shenzhen 518109 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 12 17
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580030
(531) CFE: 05.05.19, 25.07.25
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2020 12 09
(441) 2021 03 29

(511) 9, 14, 18, 25

(581) 2021 03 11

(111) 1579580
(540) MORS DE BRIDE	
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 01 06
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1580054
(540) TeamMood
(511) 42
(732) M. Nicolas Deverge, Bâtiment I,
Appartement 65, 2 rue Auguste Valats, F-31300 Toulouse (FR)
(151) 2021 01 14
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1579605
(540) H PASSANT
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 01 04
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1580066
(540) Spišská Pálenica BOROVIČKA RESERVA
(531) CFE: 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 33
(732) GAS Familia,
s. r. o. Stará L’ubovňa, Prešovská 8, SK-064 01 Stará L’ubovňa (SK)
(151) 2020 12 02
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1579624
(540) iNTRiNO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 28, 41
(732) Individual entrepreneur Bespalov Yuri Sergeevich,
ul. Pokryshkina, VL. 8, sq. 120, RU-119602 Moscow (RU)
(151) 2020 10 27
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579696
(540) AMADORI
(511) 29, 30, 43
(732) Ges.Co S.r.l.,
Via del Rio 400, Frazione San Vittore, I-47522 Cesena FC (IT)
(151) 2020 12 28
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579763
(540) e-COF Charge
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(732) COFICAB TUNISIE SA,
40 rue du 18 Janvier, 19521001 TUNIS (TN)
(151) 2020 11 27
(441) 2021 03 29

(511) 9
(581) 2021 03 11

(111) 1579768
(540) LINK D’HERMES
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 01 04
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579776
(540) PAKIE
(531) CFE: 27.05.17, 28.03.00
(511) 25
(732) FUJIAN JINHONGCHANG SPORTING GOODS CO., LTD.,
No. 69-1, Lianfa Road, Neihu Industrial Zone, Neikeng Town,
Jinjiang City, Quanzhou City 362200 Fujian Province (CN)
(151) 2020 12 28
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579793
(540) 1 No1
(531) CFE: 19.07.01, 29.01.13
(511) 33
(732) „Zavod Bulbash” Limited Liability Company, d. Vendelevo,
50, Petrishkovskiy s/s, 223037 Minskiy r-n, Minskaya obl. (BY)
(151) 2020 09 02
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1579816
(540) Cetaphil
(531) CFE: 26.01.06
(511) 3
(732) Galderma Holding SA,
Rue d’Entre-deux-Villes 10, CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH)
(151) 2020 12 09
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11

(111) 1580262
(540) KELLYDOLE	
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 01 15
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580285
(540) companjon
(531) CFE: 02.01.01, 27.03.02
(511) 35, 36, 39, 41, 43
(732) COMPANJON SERVICES DAC,
The Exchange, George’s Dock, IFSC, Dublin 1, D01 P2V6 (IE)
(151) 2020 09 28
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580291
(540) Aeroprakt
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu
„Aeroprakt-Plyus”, vul. Komsomolska 1-II,
s. Nalyvaikivka Kyivska obl. 08022 (UA)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580382
(540) SAVEUR & CARACTÈRE KINGS BRÄU
(531) CFE: 02.01.01, 24.09.20,
25.01.15, 25.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(511) 32
(732) ITM ENTREPRISES,
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2021 01 04
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580426
(540) JOLLY SPAGHETTI
(511) 30
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION,
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue,
Ortigas Center, Pasig City, 1605 Metro Manila (PH)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580444

(540) HOME OF THE FAMOUS CHICKENJOY	

(511) 29, 43
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION, 10th Floor,
Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center,
Pasig City, 1605 Metro Manila (PH)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
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(111) 1580466
(540) GentleBright Technology
(531) CFE: 05.05.19, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(511) 3, 5
(732) Galderma Holding SA,
Rue d’Entre-deux-Villes 10, CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH)
(151) 2020 12 17
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580502
(531) CFE: 05.03.13, 26.01.06, 26.13.25
(511) 11, 21, 30, 35
(732) ASPON GmbH, Rheinstrasse 71, CH-7012 Felsberg (CH)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580542
(540) trenkwalder
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 41, 42
(732) Trenkwalder Group AG, Lugeck 1-2, A-1010 Wien (AT)
(151) 2020 07 16
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580549
(540) sweet.tv
(531) CFE: 08.01.19, 14.03.01, 15.09.11,
24.15.21, 25.07.03, 26.01.11, 26.07.25, 27.05.01
(732) VITKO Oleksandr Mykolaiovych,
vul. Horkoho 110, kv. 44, Kyiv 03150 (UA)
(151) 2021 01 21
(441) 2021 03 29
(111) 1580597
(540) SWEET.TV
(531) CFE: 27.05.01
(732) VITKO Oleksandr Mykolaiovych,
vul. Horkoho 110, kv. 44, Kyiv 03150 (UA)
(151) 2021 01 21
(441) 2021 03 29

(511) 35, 38

(581) 2021 03 11
(511) 35, 38

(581) 2021 03 11

(111) 1580641
(540) ARUVEROT
(511) 5
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10,
Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580726
(540) ECOMER
(531) CFE: 05.05.20, 07.01.14, 27.03.12, 27.05.09, 29.01.13
(511) 9
(732) Joint Stock Company «Promanalytpribor»,
ul. Zelenaya Roshcha, 7/34, of. 23, g. Berdsk,
RU-633009 Novosibirskaya obl. (RU)
(151) 2020 12 15
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
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(111) 1580748
(540) LDOE	
(511) 9, 16, 41, 42
(732) Pryakhin Andrey Sergeevich,
Kamenskaya St., 10, ap. 35, RU-400074 Volgograd (RU)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580756
(540) ESRAY
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 39
(732) ESRAY MAKINA OTOMOTIV INSAAT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI,
ORHAN ERDEN BULVARI NO: 9, ODUNPAZARI/ ESKISEHIR (TR)
(151) 2020 11 30
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580775
(540) LIGNES SENSIBLES
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 01 07
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580780
(540) INDEXPERTISE	
(511) 16, 35, 41, 42
(732) INDEXPERTISE, 3 rue de l’Arrivée, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2020 12 23
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580815
(540) Theclubcotton
(531) CFE: 03.13.01, 27.05.02, 29.01.12
(511) 24, 35
(732) BABYLON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
GÜMÜŞÇAY MAH. ÇİĞDEM CAD. 19/4 MERKEZEFENDİ DENİZLİ (TR)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580848
(540) AROMA’Saules
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.08
(511) 3, 5
(732) Inostrannoe torgovo-proizvodstvennoe unitarnoe
predpriyatie „Saules Sapnis”, ul. Shkolnaya, d. 5, komn. 12-1,
d. Medvedov, Svetlogorskiy r-n 247407 Gomelskaya obl. (BY)
(151) 2020 12 30
(441) 2021 03 29
(581) 2021 03 11
(111) 1580925
(540) CORVUS
(531) CFE: 27.05.01
(732) Bogatyrev Vasily Alexandrovich,
ul. Admiral Zhiltsov, 3 sq. 13, Ivanteevka,
RU-141280 Moscow region (RU)
(151) 2020 12 02
(441) 2021 03 29

511) 34

(581) 2021 03 11
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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. 24 ust. 2 pkt 5a 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:
2075
Zalewska Maria Barbara
Poznań
2840
Swat Mirosław Stanisław
Pionki
3012
Skrzyński Zbigniew
Wrocław
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 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:
3598
Kobiałka Magdalena Justyna
Kraków
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:
271
Bułka Roman Zbigniew
Bielsko-Biała

