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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 239 651 do nr 239 720)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239719
(41) 2018 10 08
(51) A01C 3/02 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
(21) 421062 (22)
2017 03 30

(72) ROMANIUK WACŁAW, Warszawa (PL); ŁOCHOWSKI BOGDAN,
Warszawa (PL); BOREK KINGA, Warszawa (PL); MAZUR KAMILA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54)	Sposób wytwarzania biogazu i zespół urządzeń do realizacji
tego sposobu
(B1) (11) 239701
(41) 2021 05 04
(51) A01K 61/17 (2017.01)
A01K 63/00 (2017.01)
(21) 431571 (22)
2019 10 28
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); NIEWIADOMSKI TOMASZ,
Zabrze (PL)
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(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); NIEWIADOMSKI TOMASZ T-AQUA,
Zabrze (PL)
(54) Urządzenie do badań żywieniowych i strawnościowych na wylęgu i narybku ryb
(B1) (11) 239682
(41) 2021 05 04
(51) A21D 8/00 (2006.01)
A21D 13/44 (2017.01)
(21) 431637 (22)
2019 10 29
(72) ŚWIERCZ DIOKLECJAN, Zabrodzie (PL)
(73) DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie (PL)
(54)	Sposób uzyskiwania wypieku wielozbożowego z ciasta o dużej
procentowo zawartości lepkiego składnika
(B1) (11) 239665
(41) 2018 01 15
(51) A23B 9/26 (2006.01)
A23L 3/3463 (2006.01)
(21) 417863 (22)
2016 07 06
(72)	SADOWSKI WALDEMAR, Jastrzębie-Zdrój (PL);
KUBARA MAREK, Częstochowa (PL)
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Kiszone kiełki ziaren i nasion
(B1) (11) 239667
(41) 2020 06 29
(51) A23G 1/20 (2006.01)
A23G 3/02 (2006.01)
B30B 11/16 (2006.01)
(21) 428263 (22)
2018 12 20
(72) BUŁKA JACEK, Wadowice (PL)
(73) MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(54) Walec formujący do wykonywania rdzeni produktów spożywczych, zwłaszcza czekolady lub wyrobów cukierniczych oraz urządzenie z walcami formującymi
(B1) (11) 239668
(41) 2020 07 13
(51) A23G 1/48 (2006.01)
A23L 21/25 (2016.01)
A23G 1/54 (2006.01)
(21) 428554 (22)
2019 01 10
(72) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(54) Wyrób sezamkowy w postaci batona lub tabliczki i sposób
wytwarzania wyrobu sezamkowego w postaci batona lub tabliczki
(B1) (11) 239652
(41) 2020 02 24
(51) A23K 20/20 (2016.01)
(21) 426687 (22)
2018 08 16
(72) KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL); BURCHACKA EWA,
Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE
EKOMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Dodatek paszowy i sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 239666
(41) 2020 03 23
(51) A23L 19/12 (2016.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
(21) 427152 (22)
2018 09 20
(72) ORŁOWSKI EUGENIUSZ, Legnica (PL); KAMIENIECKI BARTOSZ,
Legnica (PL)
(73) UCZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54)	Sposób produkcji mrożonych kartaczy z nadzieniem i kartacz
ziemniaczany z nadzieniem
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(B1) (11) 239679
(41) 2019 05 06
(51) A41D 31/02 (2019.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
C09J 5/02 (2006.01)
(21) 423331 (22)
2017 11 02
(72) BEDNAREK ALEKSANDER, Łódź (PL); MAZUREK BOGDAN,
Łódź (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDER ALBED PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Łódź (PL)
(54)	Sposób wytwarzania laminatu z dzianin i pianki polietylenowej,
o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie
(B1) (11) 239697
(41) 2021 03 22
(51) A45B 3/12 (2006.01)
A45B 9/00 (2006.01)
(21) 431163 (22)
2019 09 16
(72)	LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przyrząd do naprawy zapadniętych i zaciągniętych skrętem
kijków trekkingowych teleskopowych skręcanych
(B1) (11) 239663
(41) 2020 09 21
(51) A47J 43/04 (2006.01)
B26D 3/22 (2006.01)
(21) 429324 (22)
2019 03 20
(72) POLIT ROMAN, Mielec (PL)
(73) POLIT ROMAN ZAKŁAD RPOL, Mielec (PL)
(54)	Sposób bezpiecznego otwierania pokrywy misy wieloczynnościowego robota kuchennego oraz mechanizm zatrzaskowy do stosowania tego sposobu
(B1) (11) 239664
(41) 2014 09 29
(51) A47K 7/02 (2006.01)
A47L 13/16 (2006.01)
A47L 17/00 (2006.01)
D01D 5/253 (2006.01)
(21) 403173 (22)
2013 03 15
(72) DUDZIC EWA, Warszawa (PL); ŻOCHOWSKA MONIKA,
Drozdowo (PL)
(73) DUDZIC EWA, Warszawa (PL); ŻOCHOWSKA MONIKA,
Drozdowo (PL)
(54) Włókienniczy wyrób czyszczący przeznaczony zwłaszcza
do oczyszczania skóry ludzkiej z makijażu
(B1) (11) 239660
(41) 2021 08 02
(51) A47L 5/28 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
A47L 9/32 (2006.01)
(21) 432757 (22)
2020 01 30
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); MADERA KAMILA,
Rzeszów (PL); MADERA SEWERYN, Rzeszów (PL);
MĄDRO MAGDALENA, Rzeszów (PL); MIŚTA JÓZEF, Rzeszów (PL);
KABAJ BOGUMIŁ, Rzeszów (PL)
(73) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Wózek transportowy dla odkurzacza przemysłowego
(B1) (11) 239661
(41) 2021 08 02
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
(21) 432759 (22)
2020 01 30
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); MADERA KAMILA,
Rzeszów (PL); MADERA SEWERYN, Rzeszów (PL);
MĄDRO MAGDALENA, Rzeszów (PL); KSIĄŻEK DARIUSZ,
Bratkowice (PL)
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(73) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Odkurzacz centralny
(B1) (11) 239688
(41) 2020 05 18
(51) A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
(21) 427656 (22)
2018 11 05
(72) ZACZYK MARCIN, Warszawa (PL); JASIŃSKA-CHOROMAŃSKA
DANUTA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Aktywna płytka do operacyjnego zespolenia kości
(B1) (11) 239711
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434938 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z regulowanym nadmuchem
(B1) (11) 239712
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434940 (22)
2020 08 21
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z opaską wentylacyjną
(B1) (11) 239713
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434941 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z opaską z regulowanym nadmuchem
(B1) (11) 239714
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434944 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z dyszą nadmuchową i sterowanym nadmuchem
(B1) (11) 239703
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434947 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Młocin (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF,
Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica ze sterowaną wentylacją

(B1) (11) 239704
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434948 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Młocin (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF,
Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z opaską ze sterowanym nadmuchem
(B1) (11) 239705
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434949 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
CIECIELĄG KRZYSZTOF, Świdnik (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z opaską ze sterowaną wentylacją
(B1) (11) 239706
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434950 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL);
PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Młocin (PL); CIECIELĄG KRZYSZTOF,
Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica ze sterowanym nadmuchem powietrza
(B1) (11) 239707
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434951 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica klimatyzowana
(B1) (11) 239708
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434952 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z regulowaną temperaturą nadmuchu
(B1) (11) 239709
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434953 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z dezynfekowanym nadmuchem
(B1) (11) 239710
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434954 (22)
2020 08 12
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(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
NOWICKI MACIEJ, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica z nastawną przesłoną

(72) JANOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54)	Głowica miejscowej wentylacji wywiewnej

(B1) (11) 239693
(41) 2021 05 31
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 431924 (22)
2019 11 22
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); WARGUŁA ŁUKASZ,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Moduł do uniwersalnego hamulca dźwigniowego koła wózka
inwalidzkiego

(B1) (11) 239656
(41) 2017 11 06
(51) B23Q 3/08 (2006.01)
(21) 421408 (22)
2017 04 26
(30) 102016207106.8 2016 04 27
DE
(72) FESSLER-KNOBEL MARTIN, Monachium (DE);
HUTTNER ROLAND, Jesenwang (DE)
(73) MTU Aero Engines AG, Monachium (DE)
(54)	System mocowania do łączenia półfabrykatu części składowej
z urządzeniem mocującym za pośrednictwem nośnika oraz sposób
łączenia półfabrykatu części składowej z urządzeniem mocującym
za pośrednictwem nośnika

(B1) (11) 239659
(41) 2020 10 05
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
(21) 429388 (22)
2019 03 26
(72) BORUTA ANDRZEJ, Iwonicz-Zdrój (PL)
(73) BORUTA ANDRZEJ, Iwonicz-Zdrój (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej
(B1) (11) 239654
(41) 2021 01 25
(51) A61K 6/35 (2020.01)
A61C 13/23 (2006.01)
(21) 430654 (22)
2019 07 18
(72) WIEJAK MAGDALENA, Piaseczno (PL); TOMASZEWSKA
HANNA, Jeziórko (PL); OLSZEWSKI MATEUSZ, Warszawa (PL);
FRYDRYSZAK MACIEJ, Piaseczno (PL)
(73) CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SPÓŁKA JAWNA,
Piaseczno (PL)
(54) Klej do protez zębowych
(B1) (11) 239669
(41) 2020 11 30
(51) A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
(21) 429952 (22)
2019 05 16
(72) JARZĘBSKA ANNA MAGDALENA, Kraków (PL); PACHLA
WACŁAW, Warszawa (PL); BIEDA-NIEMIEC MAGDALENA MARIA,
Zielonki (PL); SZTWIERTNIA KRZYSZTOF MACIEJ, Zabierzów (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL);
INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania prętów ze stopu na bazie cynku przeznaczonych zwłaszcza na biodegradowalne implanty medyczne
(B1) (11) 239700
(41) 2019 07 15
(51) B01J 23/46 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
(21) 424172 (22)
2018 01 08
(72)	LUDWICZAK MONIKA, Przeźmierowo (PL); WALKOWIAK
JĘDRZEJ, Poznań (PL); SZYLING JAKUB, Włocławek (PL);
GARBICZ ADRIANA, Choszczno (PL); FRANCZYK ADRIAN, Kutno (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Układy katalityczne zawierające kompleksy rutenu(II) immobilizowane w poli(glikolach etylenowych) i alkoksypoli(glikolach
etylenowych) oraz sposób prowadzenia sprzęgania olefin i winylometaloidów w obecności tych układów
(B1) (11) 239683
(41) 2021 08 30
(51) B23K 37/00 (2006.01)
B23K 26/16 (2006.01)
(21) 433031 (22)
2020 02 26

(B1) (11) 239662
(41) 2021 08 09
(51) B31D 1/02 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
(21) 432861 (22)
2020 02 07
(72) BŁASZCZYK KAROL, Kobylniki (PL); WOJCIECHOWSKI MARCIN,
Poznań (PL)
(73) CHEMES M. SZPERLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady (PL)
(54)	Sposób produkcji etykiet samoprzylepnych i etykiety samoprzylepne
(B1) (11) 239653
(41) 2017 03 27
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 53/04 (2006.01)
A23L 2/42 (2006.01)
A23L 3/3427 (2006.01)
A23L 3/3454 (2006.01)
(21) 414113 (22)
2015 09 23
(72) KWIATKOWSKI WOJCIECH ANDRZEJ, Golub-Dobrzyń (PL);
STEMPSKI MARIUSZ, Toruń (PL)
(73) KWIATKOWSKI WOJCIECH ANDRZEJ, Golub-Dobrzyń (PL);
STEMPSKI MARIUSZ, Toruń (PL)
(54) Pojemnik napoju bezalkoholowego
(B1) (11) 239658
(41) 2019 07 15
(51) B65D 51/20 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) 424253 (22)
2018 01 12
(72) BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika
(B1) (11) 239681
(41) 2021 01 25
(51) B65D 90/30 (2006.01)
(21) 430564 (22)
2019 07 11
(72) JĘDRZEJCZYK ADAM, Tarnowskie Góry (PL); PIECHOTA
MAREK RYSZARD, Tarnowskie Góry (PL); DOMIN JAKUB,
Gliwice (PL); BADURA JERZY, Gliwice (PL)
(73) TANQUID POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków (PL)
(54) Instalacja odprowadzająca gazy podczas załadunku zbiorników
transportowych naftowymi paliwami ciekłymi
(B1) (11) 239691
(41) 2020 07 27
(51) B65G 53/04 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
(21) 428652 (22)
2019 01 23
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(72)	ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA
ALDONA, Kotarwice (PL); KOZYRA JACEK, Jedlińsk (PL);
KAMELA ADAM, Huta Krzeszowska (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Urządzenie zawierające zautomatyzowany system technologiczny transportowania zanieczyszczeń z układem wytwarzania
energii elektrycznej
(B1) (11) 239676
(41) 2019 09 09
(51) C01B 32/921 (2017.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 424765 (22)
2018 03 05
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ, Krzyczki Szumne (PL);
JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL); ZIEMKOWSKA WANDA,
Legionowo (PL); ROZMYSŁOWSKA ANITA, Suwałki (PL);
OLSZYNA ANDRZEJ, Warszawa (PL); BASIAK DARIUSZ, Halinów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Krystaliczny dwuwymiarowy węglik tytanu Ti2C modyfikowany
powierzchniowo oraz sposób otrzymywania krystalicznego dwuwymiarowego węglika tytanu Ti2C modyfikowanego powierzchniowo
(B1) (11) 239671
(41) 2018 06 18
(51) C04B 35/491 (2006.01)
H01L 41/187 (2006.01)
(21) 419770 (22)
2016 12 12
(72) BOCHENEK DARIUSZ, Sosnowiec (PL); NIEMIEC PRZEMYSŁAW,
Sosnowiec (PL); ADAMCZYK-HABRAJSKA MAŁGORZATA,
Katowice (PL); WODECKA-DUŚ BEATA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54)	Sposób otrzymywania piezoceramiki
(B1) (11) 239674
(41) 2021 06 28
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C02F 11/145 (2019.01)
C02F 101/20 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
(21) 432367 (22)
2019 12 23
(72) POLUSZYŃSKA JOANNA, Opole (PL); JAROSZ-KRZEMIŃSKA
ELŻBIETA, Libertów (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL); SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w kotłach
fluidalnych energetyki zawodowej do unieszkodliwienia osadów
ściekowych
(B1) (11) 239717
(41) 2020 10 19
(51) C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
(21) 429587 (22)
2019 04 11
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); BIEDA ANNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54)	Sposób izomeryzacji geraniolu
(B1) (11) 239718
(41) 2020 10 19
(51) C07C 29/56 (2006.01)

C07C 27/00 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
(21) 429588 (22)
2019 04 11
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); BIEDA ANNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54)	Sposób izomeryzacji geraniolu
(B1) (11) 239716
(41) 2021 02 22
(51) C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
(21) 430817 (22)
2019 08 08
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); RETAJCZYK
MONIKA, Ostrowice (PL); KŁOSIN DOMINIKA, Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności katalizatora
(B1) (11) 239702
(41) 2021 07 19
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C07C 69/716 (2006.01)
C07D 307/58 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 432571 (22)
2020 01 15
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); SZELWICKA ANNA,
Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego
(B1) (11) 239655
(41) 2016 10 24
(51) C07D 253/07 (2006.01)
A61K 31/53 (2006.01)
(21) 412014 (22)
2015 04 16
(72) BRANOWSKA DANUTA, Gręzów (PL); ŁAWECKA JUSTYNA,
Białki (PL); STAŃSKA KATARZYNA, Wiechetki Małe (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54)	Sulfonamidowe pochodne 1,2,4-triazyny
(B1) (11) 239699
(41) 2019 03 25
(51) C08F 34/00 (2006.01)
C08F 234/00 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 473/18 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) 422867 (22)
2017 09 18
(72) BARTOŁD KATARZYNA, Warszawa (PL); PIETRZYK-LE
AGNIESZKA, Warszawa (PL); GOŁĘBIEWSKA KAROLINA,
Warszawa (PL); LISOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL);
CAUTERUCCIO SILVIA, Collesalvetti (IT); LICANDRO EMANUELA,
Milan (IT); D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US);
KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54)	Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego
czujnika i zastosowanie czujnika elektrochemicznego
(B1) (11) 239651
(41) 2019 02 11
(51) C10G 1/04 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
(21) 422432 (22)
2017 08 02
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(72) MICHAŁEK WIESŁAW, Starachowice (PL)
(73) MICHAŁEK WIESŁAW, Starachowice (PL)
(54)	Ekologiczny sposób otrzymywania paliw stałych z węgli kopalnych
(B1) (11) 239680
(41) 2020 07 13
(51) C10K 3/04 (2006.01)
(21) 428427 (22)
2018 12 30
(72) BUDNER ZBIGNIEW, Kędzierzyn-Kożle (PL); WIĘCŁAW-SOLNY
LUCYNA, Chorzów (PL); JASTRZĄB KRZYSZTOF, Bytom (PL);
STEC MARCIN, Gliwice (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER,
Zabrze (PL); TATARCZUK ADAM, Zabrze (PL); KRÓTKI ALEKSANDER,
Olza (PL); CHWOŁA TADEUSZ, Zabrze (PL); SPIETZ TOMASZ,
Wojkowice (PL); WILK ANDRZEJ, Gliwice (PL); DOBRAS SZYMON,
Rodaki (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54)	Sposób wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla w gazach ze zgazowania paliw alternatywnych
(B1) (11) 239678
(41) 2019 01 28
(51) C10L 10/04 (2006.01)
(21) 422295 (22)
2017 07 21
(72)	SOŁTYS JÓZEF, Gliwice (PL); SOŁTYS MAŁGORZATA,
Gliwice (PL); SOŁTYS BARTOSZ, Gliwice (PL); SAKIEWICZ PIOTR,
Gliwice (PL); JÓŹWIAK KATARZYNA, Ruda Śląska (PL);
MITAK JOLANTA, Zabrze (PL)
(73)	SOŁTYS JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE INTERMARK, Gliwice (PL)
(54) Zastosowanie dodatku mineralnego do spalania paliw i odpadów stałych
(B1) (11) 239720
(41) 2021 03 22
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 431176 (22)
2019 09 16
(72) KRAWCZYK-ŁEBEK AGNIESZKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54)	Sposób wytwarzania 6-chloro-3’-hydroksyflawonu
(B1) (11) 239675
(41) 2020 11 16
(51) C22C 27/04 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
(21) 429940 (22)
2019 05 15
(72)	SKOCZYLAS PAWEŁ, Warszawa (PL); GOROCH OLGIERD,
Błonie (PL); GULBINOWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania stopu wolframowego o dużej gęstości
(B1) (11) 239715
(41) 2018 10 08
(51) E04B 5/10 (2006.01)
E04B 5/29 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
(21) 421211 (22)
2017 04 07
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ,
Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Sposób wzmocnienia stropów odcinkowych
(B1) (11) 239695
(41) 2019 12 02
(51) E04C 5/04 (2006.01)
(21) 425667 (22)
2018 05 22
(72)	SZCZEŚNIAK ANNA, Emów (PL); STOLARSKI ADAM,
Kwirynów (PL)

9

(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Przestrzenne zbrojenie betonu
(B1) (11) 239672
(41) 2019 05 06
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 423232 (22)
2017 10 23
(72)	GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL);
KRONENBERGER KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73)	GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL);
KRONENBERGER KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(54) Zestaw profili ościeżnicy i skrzydła okiennego, zwłaszcza okna
dachowego
(B1) (11) 239670
(41) 2017 06 19
(51) E06C 1/24 (2006.01)
E06C 1/39 (2006.01)
(21) 415326 (22)
2015 12 15
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Podest składany, zwłaszcza sadowniczy
(B1) (11) 239657
(41) 2017 01 02
(51) E21B 1/26 (2006.01)
B25D 9/14 (2006.01)
B25D 9/06 (2006.01)
(21) 417792 (22)
2016 06 30
(30) 102015008339.2 2015 07 01
DE
(72) VÖLKEL GERHARD, Erndtebrück (DE);
BALVE GERHARD, Lennestadt (DE)
(73) TRACTO-TECHNIK GMBH & CO.KG, Lennestadt (DE)
(54) Urządzenie do wiercenia udarowego i sposób przesterowywania urządzenia do wiercenia udarowego
(B1) (11) 239694
(41) 2021 06 14
(51) F02B 39/16 (2006.01)
(21) 432123 (22)
2019 12 09
(72)	STAJUDA MATEUSZ, Łódź (PL); GARCIA CAVA DAVID,
Edynburg (GB); LIŚKIEWICZ GRZEGORZ, Huta Dłutowska (PL);
GRAPOW FILIP, Łódź (PL); JAESCHKE ANDRZEJ, Łódź (PL);
KULAK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób monitorowania niestatecznych struktur przepływowych w układzie sprężającym
(B1) (11) 239684
(41) 2019 01 02
(51) F02B 75/04 (2006.01)
F02D 15/04 (2006.01)
(21) 421943 (22)
2017 06 19
(72) JAKUBOWSKI MIROSŁAW, Mielec (PL); WOŚ PAWEŁ, Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Sposób kompensacji luzu zaworowego w silniku spalinowym
o zmiennym stopniu sprężania i urządzenie do stosowania tego
sposobu
(B1) (11) 239685
(41) 2018 11 19
(51) F16K 15/03 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
(21) 425715 (22)
2018 05 24
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA, Lublin (PL);
KWIETNIEWSKI MARIAN, Sulejówek (PL); HAJDUKIEWICZ
MARZENA, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Klapa zwrotna

10

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 39/2021

(B1) (11) 239686
(41) 2018 11 19
(51) F16K 15/03 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
(21) 425717 (22)
2018 05 24
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA, Lublin (PL);
KWIETNIEWSKI MARIAN, Sulejówek (PL); HAJDUKIEWICZ
MARZENA, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Klapa zwrotna studzienki
(B1) (11) 239677
(41) 2017 06 19
(51) F23G 7/10 (2006.01)
(21) 415683 (22)
2015 12 31
(72) CIEŚLAK MARIAN, Oława (PL); CIEŚLAK JANUSZ,
Godzikowice (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława (PL)
(54)	Sposób podawania powietrza do kotła i urządzenie do podawania powietrza do kotła
(B1) (11) 239696
(41) 2020 03 23
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/14 (2006.01)
F28D 7/04 (2006.01)
(21) 427042 (22)
2018 09 13
(72) BARTELA ŁUKASZ, Pilchowice (PL); UCHMAN WOJCIECH,
Gliwice (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL); GRZYWNOWICZ
KRZYSZTOF, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do odzysku ciepła z wody ściekowej
(B1) (11) 239692
(41) 2020 12 28
(51) F41H 1/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
B32B 17/02 (2006.01)
B32B 15/088 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
(21) 430242 (22)
2019 06 14
(72) MAJKA TOMASZ, Kraków (PL); STACHAK PIOTR, Kraków (PL);
PIELICHOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Wielowarstwowa płyta kompozytowa o odporności balistycznej
(B1) (11) 239687
(41) 2019 05 20
(51) G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)
(21) 428552 (22)
2019 01 10
(72)	SAMBORSKI SYLWESTER, Bystrzejowice Pierwsze (PL);
PAŚNIK JAKUB, Niedźwiada (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zestaw do mocowania belek kompozytowych w próbie zginania
(B1) (11) 239673
(41) 2019 07 01
(51) G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(21) 424090 (22)
2017 12 27
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL);
SHYICHUK ALEKSANDR, Bydgoszcz (PL); LAMKIEWICZ JAN,
Bydgoszcz (PL)

(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54)	Sposób wyznaczania końcowego punktu miareczkowania
w kompleksometrycznej metodzie ilościowego oznaczania wapnia
w roztworach wodnych
(B1) (11) 239689
(41) 2021 06 14
(51) G06F 1/04 (2006.01)
(21) 432187 (22)
2019 12 12
(72)	HAJDUK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Oscylator, zwłaszcza dla generatorów liczb losowych
(B1) (11) 239698
(41) 2021 05 31
(51) H02J 7/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
H01M 10/60 (2014.01)
F24F 11/47 (2018.01)
(21) 431853 (22)
2019 11 20
(72)	ANDRZEJCZYK RAFAŁ, Gdańsk (PL); MUSZYŃSKI TOMASZ,
Ostróżek (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ stabilizacji termicznej ogniw elektrycznych zwłaszcza
w pojazdach mechanicznych
(B1) (11) 239690
(41) 2021 06 14
(51) H03K 3/84 (2006.01)
G06F 1/04 (2006.01)
(21) 432188 (22)
2019 12 12
(72)	HAJDUK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Generator liczb prawdziwie losowych oraz sposób generowania
liczb prawdziwie losowych z wykorzystaniem tego generatora liczb
prawdziwie losowych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu

	Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01C 3/02 (2006.01)
A01K 61/17 (2017.01)
A01K 63/00 (2017.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A21D 13/44 (2017.01)
A23B 9/26 (2006.01)
A23G 1/20 (2006.01)
A23G 3/02 (2006.01)
A23G 1/48 (2006.01)
A23G 1/54 (2006.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23L 3/3463 (2006.01)
A23L 21/25 (2016.01)
A23L 19/12 (2016.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
A23L 2/42 (2006.01)
A23L 3/3427 (2006.01)

239719
239701
239701*
239682
239682*
239665
239667
239667*
239668
239668*
239652
239665*
239668*
239666
239666*
239666*
239653*
239653*

A23L 3/3454 (2006.01)
A41D 31/02 (2019.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A45B 3/12 (2006.01)
A45B 9/00 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
A47K 7/02 (2006.01)

239653*
239679
239711*
239712*
239713*
239714*
239703*
239704*
239705*
239706*
239707*
239708*
239709*
239710*
239697
239697*
239663
239664

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

2

1

2

1

2

1

2

A47L 13/16 (2006.01)
A47L 17/00 (2006.01)
A47L 5/28 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
A47L 9/32 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61C 13/23 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 6/35 (2020.01)
A61K 31/53 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
A63B 23/12 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 29/06 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23K 26/16 (2006.01)
B23Q 3/08 (2006.01)
B25D 9/14 (2006.01)
B25D 9/06 (2006.01)
B26D 3/22 (2006.01)
B30B 11/16 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B32B 17/02 (2006.01)
B32B 15/088 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 53/04 (2006.01)
B65D 51/20 (2006.01)

239664*
239664*
239660
239660*
239660*
239661
239661*
239688
239688*
239654*
239711
239711*
239712
239712*
239713
239713*
239714
239714*
239703
239703*
239704
239704*
239705
239705*
239706
239706*
239707
239707*
239708
239708*
239709
239709*
239710
239710*
239693
239693*
239659
239654
239655*
239669
239669*
239674*
239674*
239659*
239700
239700*
239717*
239718*
239716*
239683
239683*
239656
239657*
239657*
239663*
239667*
239662
239679*
239679*
239679*
239692*
239692*
239692*
239692*
239653
239653*
239658

B65D 51/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 90/30 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/921 (2017.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C02F 11/145 (2019.01)
C02F 101/20 (2006.01)
C04B 35/491 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/716 (2006.01)
C07D 307/58 (2006.01)
C07D 253/07 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 473/18 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C08F 34/00 (2006.01)
C08F 234/00 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C09J 5/02 (2006.01)
C10G 1/04 (2006.01)
C10K 3/04 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
C22C 27/04 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
D01D 5/253 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
E04B 5/10 (2006.01)
E04B 5/29 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 5/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06C 1/24 (2006.01)
E06C 1/39 (2006.01)
E21B 1/26 (2006.01)
F02B 39/16 (2006.01)
F02B 75/04 (2006.01)
F02D 15/04 (2006.01)
F03B 13/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F16K 15/03 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)

239658*
239658*
239681
239691*
239691
239676*
239676
239676*
239676*
239676*
239676*
239674*
239674*
239671
239674
239717
239717*
239718
239718*
239716
239716*
239702
239702*
239702*
239655
239699*
239699*
239699*
239720*
239700*
239700*
239699
239699*
239699*
239679*
239679*
239651
239680
239651*
239678
239719*
239702*
239720
239702*
239720*
239669*
239675
239675*
239664*
239685*
239686*
239715
239715*
239715*
239695
239672
239672*
239670
239670*
239657
239694
239684
239684*
239691*
239691*
239685
239685*

F16K 15/03 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
F16L 37/28 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 11/47 (2018.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/14 (2006.01)
F28D 7/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)

239686
239686*
239685*
239686*
239677
239698*
239698*
239696
239696*
239696*
239692
239692*
239699*

G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G06F 1/04 (2006.01)
G06F 1/04 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
H01L 41/187 (2006.01)
H01M 10/60 (2014.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)

239687
239687*
239673
239673*
239673*
239689
239690*
239662*
239671*
239698*
239698
239690

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

239651
239652
239653
239654
239655
239656
239657
239658
239659
239660
239661
239662
239663
239664
239665
239666
239667
239668
239669
239670
239671
239672
239673
239674
239675
239676
239677
239678
239679
239680
239681
239682
239683
239684
239685

C10G 1/04 (2006.01)
A23K 20/20 (2016.01)
B65D 1/02 (2006.01)
A61K 6/35 (2020.01)
C07D 253/07 (2006.01)
B23Q 3/08 (2006.01)
E21B 1/26 (2006.01)
B65D 51/20 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A47L 5/28 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
B31D 1/02 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
A47K 7/02 (2006.01)
A23B 9/26 (2006.01)
A23L 19/12 (2016.01)
A23G 1/20 (2006.01)
A23G 1/48 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
E06C 1/24 (2006.01)
C04B 35/491 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C22C 27/04 (2006.01)
C01B 32/921 (2017.01)
F23G 7/10 (2006.01)
C10L 10/04 (2006.01)
A41D 31/02 (2019.01)
C10K 3/04 (2006.01)
B65D 90/30 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
F02B 75/04 (2006.01)
F16K 15/03 (2006.01)

239686
239687
239688
239689
239690
239691
239692
239693
239694
239695
239696
239697
239698
239699
239700
239701
239702
239703
239704
239705
239706
239707
239708
239709
239710
239711
239712
239713
239714
239715
239716
239717
239718
239719
239720

2

F16K 15/03 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
G06F 1/04 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F02B 39/16 (2006.01)
E04C 5/04 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
A45B 3/12 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
C08F 34/00 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
A01K 61/17 (2017.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
E04B 5/10 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
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Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 420257
(A1) (21) 422697

16/2018
06/2019

(A1) (21) 433223

24/2021

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) 396583
(A1) (21) 402969
(A1) (21) 406345
(A1) (21) 407874
(A1) (21) 408449
(A1) (21) 411968
(A1) (21) 414677
(A1) (21) 415349

08/2013
19/2014
13/2015
21/2015
25/2015
22/2016
12/2017
13/2017

(A1) (21) 416631
(A1) (21) 418400
(A1) (21) 419587
(A1) (21) 421482
(A1) (21) 424397
(A1) (21) 424501
(A1) (21) 425598
(A1) (21) 426754

23/2016
03/2017
12/2018
23/2018
17/2019
12/2018
24/2019
05/2020

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 223805
(B1) (11) 224372
(B1) (11) 226244
(B1) (11) 226248
(B1) (11) 226365
(B1) (11) 226493
(B1) (11) 226632
(B1) (11) 226639
(B1) (11) 226703
(B1) (11) 226768
(B1) (11) 226822
(B1) (11) 226865
(B1) (11) 226884
(B1) (11) 226916
(B1) (11) 227058
(B1) (11) 227073
(B1) (11) 227116
(B1) (11) 227122
(B1) (11) 227179
(B1) (11) 227210
(B1) (11) 227211
(B1) (11) 227217
(B1) (11) 227224
(B1) (11) 227226
(B1) (11) 227247
(B1) (11) 227302
(B1) (11) 227421
(B1) (11) 227521
(B1) (11) 227524
(B1) (11) 227525

2020 12 20
2018 10 08
2020 03 11
2020 05 20
2020 02 14
2019 12 29
2020 03 12
2019 12 14
2020 06 02
2020 03 21
2020 06 17
2019 12 19
2020 02 24
2019 12 16
2020 02 11
2020 05 20
2020 01 15
2020 02 27
2020 03 31
2019 12 21
2020 01 15
2019 12 31
2020 04 27
2019 12 29
2020 05 29
2020 02 09
2019 12 11
2019 12 31
2020 03 21
2020 04 10

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

(B1) (11) 227631
(B1) (11) 227667
(B1) (11) 227769
(B1) (11) 227830
(B1) (11) 227860
(B1) (11) 227944
(B1) (11) 227959
(B1) (11) 227962
(B1) (11) 227999
(B1) (11) 228000
(B1) (11) 228021
(B1) (11) 228065
(B1) (11) 228125
(B1) (11) 228236
(B1) (11) 228266
(B1) (11) 228296
(B1) (11) 228475
(B1) (11) 228592
(B1) (11) 228627
(B1) (11) 228643
(B1) (11) 228680
(B1) (11) 228696
(B1) (11) 228796
(B1) (11) 228825
(B1) (11) 228827
(B1) (11) 228853
(B1) (11) 228907
(B1) (11) 229067
(B1) (11) 229238
(B1) (11) 229245
(B1) (11) 229246
(B1) (11) 229280
(B1) (11) 229349
(B1) (11) 229352
(B1) (11) 229365
(B1) (11) 229472
(B1) (11) 229653
(B1) (11) 229687
(B1) (11) 229727
(B1) (11) 229773
(B1) (11) 229903
(B1) (11) 230024
(B1) (11) 230034
(B1) (11) 230074
(B1) (11) 230100
(B1) (11) 230103
(B1) (11) 230132
(B1) (11) 230221
(B1) (11) 230222
(B1) (11) 230316
(B1) (11) 230320
(B1) (11) 230446
(B1) (11) 230450
(B1) (11) 230451
(B1) (11) 230455
(B1) (11) 230753
(B1) (11) 230786
(B1) (11) 230816
(B1) (11) 230859
(B1) (11) 231039
(B1) (11) 231073
(B1) (11) 231088
(B1) (11) 231101
(B1) (11) 231121
(B1) (11) 231122
(B1) (11) 231137
(B1) (11) 231139

2020 04 21
2019 12 15
2020 06 03
2020 01 15
2020 04 29
2019 12 07
2019 12 11
2020 06 19
2020 06 15
2020 06 15
2019 12 07
2020 03 30
2020 04 10
2019 12 11
2020 02 10
2020 02 19
2020 04 30
2020 06 03
2020 05 15
2019 12 06
2020 03 06
2020 03 25
2020 02 03
2020 04 30
2020 05 08
2020 07 03
2019 12 07
2020 04 24
2020 07 03
2019 12 11
2019 12 14
2019 12 14
2020 03 23
2020 07 08
2019 12 16
2019 12 31
2020 06 18
2019 08 31
2020 03 19
2019 12 14
2019 12 12
2019 12 12
2019 12 09
2020 01 26
2020 04 30
2019 12 10
2020 01 27
2020 04 28
2020 05 26
2020 05 04
2019 12 22
2020 05 18
2020 02 11
2020 02 11
2020 07 08
2020 07 16
2019 12 08
2020 01 29
2020 03 06
2019 12 22
2020 04 30
2020 01 27
2019 12 10
2019 12 11
2019 12 11
2019 12 22
2019 06 29

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

Nr 39/2021
(B1) (11) 232195
(B1) (11) 232360
(B1) (11) 232744
(B1) (11) 233240
(B1) (11) 234924

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 02 11
2020 02 23
2020 02 11
2020 08 29
2020 06 09

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, 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) 211247 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 215483 A. Wykreślono: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosakowo, Polska 191317763 Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191317763
(11) 220443 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle,
Polska 000041631; LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków, Polska 850022800 Wpisano: LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków-Osiedle, Polska 850022800
(11) 220960 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 10827/21/269) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2688185 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Marcinowi Bagińskiemu zamieszkałemu w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 10792/21/410) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2688188 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Sylwii Stolarczyk zamieszkałej w Kołobrzegu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 14873/21/554) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2694729 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Tomaszowi Kwaśnikowi zamieszkałemu w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 10795/21/613) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2688338 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Sylwii Bulenda zamieszkałej w Świerklanach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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(11) 220960 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 10790/21/608) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2688339 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jerzemu Opara zamieszkałemu w Piekarach
Śląskich wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 10786/21/693) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2688340 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Piotrowi Lankiewiczowi zamieszkałemu w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. Wpisano: „W dniu 07 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 13114/21/251) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2691842 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Claudii Coculla zamieszkałej w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. Wpisano: „W dniu 12 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 11345/21/675) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688962 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Stanisławowi Wyszyńskiemu zamieszkałemu w Olsztynie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. Wpisano: „W dniu 12 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 11355/21/996) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2688969 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Dorocie Sieprackiej zamieszkałej w Łodzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 9768/21/485) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2686385 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Filipowi Czekała zamieszkałemu w Zielonej Górze wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 9745/21/640) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2686386 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Ewie Stachurskiej zamieszkałej w Sosnowcu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 12189/21/432) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2689664 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Fryderyce Surmiak zamieszkałej w Krakowie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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(11) 220960 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 12186/21/229) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2689780 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Leszkowi Dutczak zamieszkałemu w Zielonej
Górze wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. Wpisano: „W dniu 25 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 12184/21/427) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2690240 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jerzemu Foremny zamieszkałemu w Zabrzu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 11340/21/670) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2687742 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 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 11342/21/472) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2687747 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Józefowi Wawroś zamieszkałemu w Tarnowskich Górach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 223551 A. Wykreślono: RESZKA PAWEŁ, Rumia, Polska
Wpisano: RESZKA PAWEŁ, Mosty, Polska
(11) 228986 A. Wykreślono: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, Polska 000027542; UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań,
Polska 000001293 Wpisano: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, Polska 000001293; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice,
Polska 000027542
(11) 228987 A. Wykreślono: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, Polska 000027542; UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań,
Polska 000001293 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542;
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, Polska 000001293
(11) 231787 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 232651 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczein, Polska 320054590
(11) 238025 A. Wykreślono: OSZCZĘDA ZDZISŁAW STOMADENT, Mierzwin, Polska 003271900 Wpisano: NANTES - SYSTEMY NANOTECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-

DZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec, Polska 020483922
(11) 238026 A. Wykreślono: OSZCZĘDA ZDZISŁAW STOMADENT, Mierzwin, Polska 003271900 Wpisano: NANTES - SYSTEMY NANOTECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec, Polska 020483922
(11) 238027 A. Wykreślono: OSZCZĘDA ZDZISŁAW STOMADENT, Mierzwin, Polska 003271900 Wpisano: MUCHA SYLWIA
P.P.H.U. ELEKTRON, Bolesławiec, Polska 231171671
(11) 238110 A. Wykreślono: PĄCZEK-PĄCZYŃSKI TADEUSZ
ELEKTROMETAL, Bielsko-Biała, Polska 271448756 Wpisano:
ELEKTROMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasienica, Polska 366014990;
MS-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudzica, Polska 243294000
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2021/32	EP 3719247 B1
2021/32	EP 3727007 B1
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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) 1776124 A. Wykreślono: Mologen AG, Berlin, Niemcy Wpisano: Gilead Sciences, Inc., Foster City, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2031157 A. Wykreślono: Anselmi, Enzo, Barberino val
d’Elsa, Włochy Wpisano: Cometa SpA, Barberino Tavarnelle, Włochy

(11) 2349342 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka,
Japonia
(11) 2358895 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka,
Japonia
(11) 2356467 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 2318050 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 2213724 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 2213725 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 2218776 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 2311879 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: Astellas Pharma Inc.,
Tokyo, Japonia; TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy
(11) 2426353 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2459253 A. Wykreślono: Copernicus Sp. z o.o., Szczecin,
Polska Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 2482676 A. Wykreślono: EPC (Beijing) Natural Products
Co., Ltd., Beijing, Chiny Wpisano: Sweet Green Fields International
Co., Ltd., Hongkong, Chiny
(11) 2563805 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia

(11) 2125897 A. Wykreślono: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy; Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: Astellas Pharma Inc.,
Tokyo, Japonia; TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy

(11) 2521568 A. Wykreślono: Dyax Corp., Lexington, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia

(11) 2157177 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia

(11) 2591094 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka,
Japonia

(11) 2349341 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia

(11) 2598172 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka,
Japonia

(11) 2590998 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka,
Japonia
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(11) 2576624 A. Wykreślono: Generon (Shanghai) Corporation Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: Evive Biotechnology (Shanghai) Ltd, Shanghai, Chiny

(11) 3528094 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany

(11) 2633865 A. Wykreślono: Generon (Shanghai) Corporation Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: Evive Biotechnology (Shanghai) Ltd, Shanghai, Chiny

(11) 3524382 A. Wykreślono: Eberspächer Exhaust Technology GmbH, Neunkirchen, Niemcy Wpisano: Purem GmbH, Neunkirchen, Niemcy

(11) 2681553 A. Wykreślono: Baxalta GmbH, Opfikon,
Szwajcaria; Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited,
Osaka, Japonia

(11) 3509385 A. Wykreślono: Intel IP Corporation, Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Intel Corporation, Santa
Clara, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2737069 A. Wykreślono: Athenix Corp., Morrisville,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BASF SE, Ludwigshafen am
Rhein, Niemcy
(11) 2721708 A. Wykreślono: Restore N.V., Antwerpen, Belgia Wpisano: Centrica Business Solutions Belgium NV, Antwerpen,
Belgia
(11) 2901493 A. Wykreślono: Tomark-Worthen LLC, Glen
Mills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tomark-Worthen LLC,
Chadds Ford, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2863510 A. Wykreślono: Restore N.V., Berchem, Belgia
Wpisano: Centrica Business Solutions Belgium NV, Antwerpen, Belgia
(11) 3013513 A. Wykreślono: ThyssenKrupp Steel Europe
AG, Duisburg, Niemcy; thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen, Niemcy Wpisano: thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen,
Niemcy
(11) 2994160 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka,
Japonia
(11) 2946206 A. Wykreślono: Dyax Corp., Lexington, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 2988197 A. Wykreślono: Huawei Technologies Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny Wpisano: Honor Device Co., Ltd., Shenzhen, Chiny
(11) 2913075 A. Wykreślono: Copernicus SP. Z O.O., Szczecin, Polska Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 3126446 A. Wykreślono: BASF SE, Ludwigshafen am
Rhein, Niemcy Wpisano: NOVAMONT S.P.A., Novara, Włochy
(11) 3110527 A. Wykreślono: Daco s.r.o., Zilina, Słowacja
Wpisano: Simas Holding ApS, Grenaa, Dania
(11) 3239378 A. Wykreślono: Reifenhäuser GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik, Troisdorf, Niemcy Wpisano: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3108914 A. Wykreślono: COPERNICUS Sp. z o.o., Szczecin, Polska Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczein, Polska 320054590
(11) 3364769 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3462914 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3457874 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3494062 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3346790 A. Wykreślono: Intel IP Corporation, Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Intel Corporation, Santa
Clara, Stany Zjednoczone Ameryki

OGŁOSZENIA
Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 1968948
(54) Nowa sól wodorosiarczanowa
(21) 0710 (22) 2021 11 22
(71) Array Biopharma, Inc., BOULDER (US)
AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE (SE)
(93) EU/1/21/1552
2021 06 19
KOSELUGO - SELUMETYNIB
(T3) (68) 1942939
(54) KOMPOZYCJA PRZECIWCIAŁA INTERLEUKINY-13
(21) 0711 (22) 2021 11 22
(71) MEDIMMUNE LIMITED, CAMBRIDGE (GB)
(93) EU/1/21/1554
2021 06 18	ADTRALZA - TRALOKINUMAB
(T3) (68) 2330193
(54) Ulepszona cząsteczka przeciwciała przeciwko receptorowi IL-6
(21) 0712 (22) 2021 11 24
(71) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, TOKYO (JP)
(93) EU/1/21/1559
2021 06 29	ENSPRYNG - SATRALIZUMAB
(T3) (68) 2782584
(54) NATURALNE SKOJARZONE HORMONALNE FORMULACJE I TERAPIE ZASTĘPCZE
(21) 0713 (22) 2021 12 07
(71) TherapeuticsMD, Inc., BOCA RATON (US)
(93) 26471
2021 06 24 BIJUVA
(93) BE582231
2021 04 06
BIJUVA
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 308 do nr 72 314)

(Y1) (11) 72311
(41) 2021 03 22
(51) A01K 1/06 (2006.01)
A61D 3/00 (2006.01)
A01K 15/00 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
(21) 128560
(22) 2019 09 12
(72) PITERAK-BIAŁAS BEATA, Jedlicze (PL); JONATOWSKI KAROL,
Biecz (PL)
(73) ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysieki (PL)
(54) Klatka poskromowa dla bydła
(Y1) (11) 72308
(41) 2021 05 04
(51) A61B 17/15 (2006.01)
(21) 128677
(22) 2019 10 29
(72)	GOLENIEWSKA KINGA, Prabuty (PL); RUTKOWSKI JAKUB,
Toruń (PL); JUNG STANISŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Prowadnica do osteotomii
(Y1) (11) 72314
(41) 2021 06 28
(51) A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/29 (2006.01)

A61B 17/94 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
A61B 10/06 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
(21) 128840
(22) 2019 12 27
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Brentford (GB);
DECEWICZ ANDRZEJ, Nottingham (GB); PRZEKOPIŃSKI TOMASZ,
Ząbki (PL); WAWRYNIUK GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) KONMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefów (PL)
(54) Instrument laparoskopowy
(Y1) (11) 72310
(41) 2021 02 08
(51) B65D 5/32 (2006.01)
(21) 128445
(22) 2019 07 26
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL);
AMBROŻY JAKUB, Zakrzowiec (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL); WERNER KENKEL
BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bochnia (PL)
(54) Dwuelementowy wykrój opakowania do transportu i ekspozycji
towarów
(Y1) (11) 72309
(41) 2020 09 21
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
(21) 128104
(22) 2019 03 12
(72) KUMELA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73)	GRUPA 3DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Wykrój pudełka zabezpieczającego tuby kosmetycznej
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(Y1) (11) 72313
(41) 2021 05 04
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
(21) 128655
(22) 2019 10 21
(72) OSOJCA SYLWESTER, Gniewino (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo (PL)
(54) Drzwi techniczne

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP
1

72308
72309
72310
72311

(Y1) (11) 72312
(41) 2021 05 04
(51) E06B 5/20 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
(21) 128654
(22) 2019 10 21
(72) BLOCK KRZYSZTOF, Kębłowo (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo (PL)
(54) Drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej

1

A01K 1/06 (2006.01)
A01K 15/00 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A61B 17/15 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/29 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
A61B 10/06 (2006.01)
A61B 1/313 (2006.01)
A61D 3/00 (2006.01)

2

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP
1

A61B 17/15 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
A01K 1/06 (2006.01)

72312
72313
72314

2

E06B 5/20 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
A61B 17/28 (2006.01)

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.
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	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

2

1

2

72311
72311*
72311*
72308
72314
72314*
72314*
72314*
72314*
72314*
72311*

B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 5/20 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)

72310
72309
72309*
72309*
72313
72313*
72313*
72312
72312*
72312*

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

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) 129874 27/2021

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 69854

2019 10 31

Prawo wygasło w całości.
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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

(72)	GRABARCZYK PRZEMYSŁAW
(54) Ozdoba znicza
(55)

Udzielone prawa
(od nr 27 574 do nr 27 615)

(51) 12-07
(11) 27574
(22) 2021 08 17
(21) 30022
(73)	GYRO-TECH INNOVATION IN AVIATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogóźno (PL)
(72) BROKOWSKI MIROSŁAW, JELENIEWSKI PIOTR
(54) Profil łopaty śmigłowcowej
(55)
(51) 03-01
(11) 27576
(22) 2020 10 01
(73)	SUPEŁ ANTONI FOLPAK, Węgrów (PL)
(72)	SUPEŁ ANTONI
(54) Torebka reklamowa wykonana z bawełny
(55)

(51) 26-01
(11) 27575
(22) 2021 02 26
(21) 29431
(73)	GRABARCZYK PRZEMYSŁAW ZAKŁAD ŚLUSARSKI,
Blachownia (PL)

(21) 28994

(51) 08-05
(11) 27577
(22) 2021 02 15
(21) 29982
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
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(72) PIROWSKI ZENON, GRUDZIEŃ-RAKOCZY MAŁGORZATA,
JAŚKOWIEC KRZYSZTOF, UHL WALDEMAR, OLEKSY WACŁAW,
MAŁYSZA MARCIN, BITKA ADAM, GOŚCIAŃSKI MAREK, ZAHORSKI
TOMASZ, KAPCIŃSKA-POPOWSKA DOROTA, ŻUROWSKI KAMIL
(54) Bijak rolniczy
(55)

(51) 08-05
(11) 27578
(22) 2021 02 15
(21) 29983
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(72) PIROWSKI ZENON, GRUDZIEŃ-RAKOCZY MAŁGORZATA,
JAŚKOWIEC KRZYSZTOF, UHL WALDEMAR, OLEKSY WACŁAW,
MAŁYSZA MARCIN, BITKA ADAM, GOŚCIAŃSKI MAREK, ZAHORSKI
TOMASZ, KAPCIŃSKA-POPOWSKA DOROTA, ŻUROWSKI KAMIL
(54) Bijak rolniczy
(55)

(51) 08-05
(11) 27579
(22) 2021 02 15
(21) 29984
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(72) PIROWSKI ZENON, GRUDZIEŃ-RAKOCZY MAŁGORZATA,
JAŚKOWIEC KRZYSZTOF, UHL WALDEMAR, OLEKSY WACŁAW,
MAŁYSZA MARCIN, BITKA ADAM, GOŚCIAŃSKI MAREK, ZAHORSKI
TOMASZ, KAPCIŃSKA-POPOWSKA DOROTA, ŻUROWSKI KAMIL
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(54) Bijak rolniczy
(55)

(51) 01-03
(11) 27580
(22) 2021 09 15
(21) 30132
(73) MAŁKIEWICZ MARIUSZ PRODUKCJA SERÓW MARIUSZ
MAŁKIEWICZ-DZIEDZIC, Drygulec (PL)
(72) MAŁKIEWICZ MARIUSZ
(54)	Ser
(55)

(51) 06-05
(11) 27581
(22) 2021 09 07
(73) WOODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek (PL)
(72) KISIEL KRZYSZTOF
(54)	Szafko-stolik
(55)

(21) 30087

(51) 32-00
(11) 27582
(22) 2021 04 12
(73) Ostrowski Paweł, Wrocław (PL);
Ostrowska Marta, Wschowa (PL)
(72) Ostrowska Marta, Ostrowski Paweł

(21) 29615

24

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 39/2021

(54) Wystrój-aranżacja serwetek
(55)

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

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

06-06
(11) 27583
(22) 2021 09 03
(21) 30076
KOWALSKI ALEKSANDER RACKSYSTEM, Bielsko-Biała (PL)
KOWALSKI ALEKSANDER
Trawers regału sklepowego

06-04
(11) 27584
(22) 2021 08 19
(21) 30030
KOWALSKI ALEKSANDER RACKSYSTEM , Bielsko-Biała (PL)
KOWALSKI ALEKSANDER
Boks do aranżacji sklepowych

(51) 06-06
(11) 27585
(22) 2021 09 03
(21) 30075
(73) KOWALSKI ALEKSANDER RACKSYSTEM, Bielsko-Biała (PL)
(72) KOWALSKI ALEKSANDER
(54)	Noga regału sklepowego
(55)

(51) 30-12
(11) 27586
(22) 2021 09 23
(21) 30160
(73) RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa (PL)
(72) RYBAŁTOWSKA EWELINA
(54)	Schodki dla psa i kota
(55)

(51) 30-06
(11) 27587
(22) 2021 09 23
(21) 30161
(73) RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa (PL)
(72) RYBAŁTOWSKA EWELINA
(54)	Legowisko dla psa i kota
(55)

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

30-06
(11) 27588
(22) 2021 09 22
(21) 30151
RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa (PL)
RYBAŁTOWSKA EWELINA
Budka dla psa i kota

(51) 11-01
(11) 27589
(22) 2021 09 06
(21) 30079
(73) KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA THE LA, Nowy Dwór
Mazowiecki (PL)
(72) KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA
(54) Wyrób jubilerski
(55)

(51) 21-04
(11) 27590
(22) 2021 06 09
(73) KARPIK TOMASZ, Kłodawa (PL)
(72) KARPIK TOMASZ, KOZAKIEWICZ TOMASZ

(21) 29811
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(51) 25-02
(11) 27594
(22) 2021 09 21
(21) 30149
(73) MALINOWSKA ADRIANA ZADASZENIA TARASOWE,
Cudzynowice (PL)
(72) MALINOWSKA ADRIANA
(54)	Szkielet konstrukcyjny altany wolnostojącej
(55)

(54)	Namiot dachowy do pojazdu
(55)

(21) 30155

(51) 19-08
(11) 27595
(22) 2021 09 03
(21) 30077
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

(51) 25-02
(11) 27592
(22) 2021 09 21
(21) 30147
(73) MALINOWSKA ADRIANA ZADASZENIA TARASOWE,
Cudzynowice (PL)
(72) MALINOWSKA ADRIANA
(54) Konstrukcja altany wolnostojącej
(55)

(51) 09-03
(11) 27596
(22) 2021 09 13
(21) 30110
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

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

32-00
(11) 27591
(22) 2021 09 22
WRÓBEL MARTA FOLKSTAR, Łowicz (PL)
RUTOWSKI JACEK
Dekoracyjny motyw kwiatowy

(51) 25-02
(11) 27593
(22) 2021 09 21
(21) 30148
(73) MALINOWSKA ADRIANA ZADASZENIA TARASOWE,
Cudzynowice (PL)
(72) MALINOWSKA ADRIANA
(54) Konstrukcja zadaszenia tarasu
(55)

(51) 09-03
(11) 27597
(22) 2021 09 13
(21) 30111
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
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(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27598
(22) 2021 09 13
(21) 30112
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27601
(22) 2021 09 13
(21) 30115
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27602
(22) 2021 09 13
(21) 30116
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27599
(22) 2021 09 13
(21) 30113
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27603
(22) 2021 09 13
(21) 30117
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27600
(22) 2021 09 13
(21) 30114
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
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(51) 09-03
(11) 27604
(22) 2021 09 13
(21) 30118
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27605
(22) 2021 09 13
(21) 30119
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27606
(22) 2021 09 13
(21) 30120
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27607
(22) 2021 09 13
(21) 30121
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)
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(51) 09-03
(11) 27608
(22) 2021 09 13
(21) 30122
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27609
(22) 2021 09 13
(21) 30123
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27610
(22) 2021 09 13
(21) 30124
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 27611
(22) 2021 09 13
(21) 30125
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)
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(51) 09-03
(11) 27612
(22) 2021 09 13
(21) 30126
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji

(51) 09-03
(11) 27613
(22) 2021 09 13
(21) 30127
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(11) 26531 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26532 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26612 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26613 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26614 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(51) 09-03
(11) 27614
(22) 2021 09 13
(21) 30128
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(11) 26616 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26617 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26619 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26621 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26622 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(51) 09-03
(11) 27615
(22) 2021 09 13
(21) 30129
(73) FILIPOWICZ ROBERT PHARMACY LABORATORIES PLUS,
Warszawa (PL)
(72) FILIPOWICZ ROBERT
(54) Opakowanie
(55)

(11) 26623 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26624 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26628 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26629 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
(11) 26630 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
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(11) 26632 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26644 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26633 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26645 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26635 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26647 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26636 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26648 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26637 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26649 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26638 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26650 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26639 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26653 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26641 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26837 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska

(11) 26643 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano: FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
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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 345 876 do nr 346 200)

(111) 345876
(220) 2021 03 08
(210) 525745
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) matoguard lab
(510), (511) 9 Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi.
(111) 345877
(220) 2021 03 09
(210) 525757
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EL-BOX
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 26.04.01

(510), (511) 6 Ukształtowane części metalowe, Obudowy metalowe,
7 Obudowy maszyn, 9 Szafy rozdzielcze zawarte w tej klasie, 40 Obróbka metali, Obróbka metali i nakładanie powłok, Obróbka metalurgiczna.

(111) 345878
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732) K&K DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) step into design
(540)

(210) 525759

(591) biały, szary
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(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, Żarówki oświetleniowe, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble.
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(111) 345879
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGROMCY KOMARÓW
(540)
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(210) 525761

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.13.07
(510), (511) 5 Środki odstraszające owady, Bransoletki nasączone
środkiem odstraszającym owady, Środki owadobójcze, Kadzidełka do odstraszania owadów, Preparaty do niszczenia szkodników,
Środki do tępienia szkodników, Preparaty do odstraszania robactwa,
Preparaty do niszczenia robactwa, 35 Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowanie
sprzedażą, Promocja sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Usługi w zakresie zamówień
online, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi handlu detalicznego w zakresie środków i preparatów owadobójczych,
środków i preparatów zwalczających szkodniki, Usługi handlu hurtowego w zakresie środków i preparatów owadobójczych, środków
i preparatów zwalczających szkodniki.
(111) 345880
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732) PACAK ROBERT, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FX BAU INSULATION
(540)

(210) 525762

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje poliuretanowe, Poliuretany, Powłoki poliuretanowe
[inne niż farby], Substancje chemiczne stosowane do produkcji poliuretanów, Silikony, Czysty silikon, Płynne elastomery silikonowe, Kleje
[klejenie], Kleje sitowe, Klej żelatynowy, Kleje kontaktowe, Środki klejące, Kleje topliwe, Grunt do ścian, Kleje do wykańczania i gruntowania, Roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu
wód gruntowych, Substancje do stabilizacji gruntu do budowy dróg,
Grunty reaktywne, Środki powierzchniowo czynne silikonowe do ce-

31

lów przemysłowych, Środki powierzchniowo czynne do celów przemysłowych, Chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach
przemysłowych, Środki powierzchniowo czynne anionowe ulegające
biodegradacji do użytku w produkcji, Kleje do zabezpieczania tynku,
Zaprawy farbiarskie do metali, Zaprawy enzymatyczne [produkty chemiczne] do użytku w przemyśle futrzarskim, Zaprawy enzymatyczne
[produkty chemiczne] do użytku w przemyśle skórzanym, Środki wytwarzające pustki powietrzne, będące dodatkami do zaprawy murarskiej, Przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji zapraw
farbiarskich, Opóźniacze do użytku wraz z zaprawą murarską, Środki
zlepiające do gipsu, Środki utwardzające do gipsu, 2 Uszczelniające
płyny [konserwanty] do drewna, 17 Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa
do celów izolacyjnych, Pianka silikonowa do termoizolacji, Uniwersalne gumowe szczeliwa silikonowe, Kleje izolacyjne, Uszczelki gumowe,
Uszczelki olejowe, Uszczelki do okien niemetalowe, Uszczelki olejowe
[uszczelnienia], Uszczelniacze do uszczelniania złączy, Uszczelniacze
antykorozyjne, Uszczelnienia prętów, Uszczelniacze płynne, Uszczelnienia wodoodporne, Uszczelki ognioodporne, Materiały uszczelniające, Mieszanki uszczelniające, Pierścienie uszczelniające, Kit uszczelniający, Taśma antykorozyjna, Klejąca taśma maskująca, Srebrna taśma
klejąca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma kauczukowa do izolacji,
Taśmy do celów izolacyjnych, Taśmy do izolacji elektrycznej, Niemetalowe taśmy uszczelniające do okien, Taśmy do uszczelniania gwintów
rurowych, Taśma uszczelniająca do połączeń rurowych, Taśmy gumowe mocujące szkło, Taśmy foliowe do izolacji, Samoprzylepne taśmy
tkaninowe [gaffa], Taśma elektroizolacyjna, Taśma maskująca, Taśmy
uszczelniające niemetalowe, Taśma uszczelniająca z masy bitumicznej
z warstwą metalu [inna niż dla budownictwa], Wodoodporna taśma
klejąca, Taśmy, paski i błony klejące, Taśmy klejące do pokryć podłogowych, Membrany polimeryczne, Membrany hamulcowe [półprodukty],
Membrany uszczelniające niemetalowe, Membrany i półprzetworzone
syntetyczne materiały filtrujące, Membrany wodoodporne z gumy,
Membrany sekwencyjne z pochodnych celulozy, Membrany wodoodporne wykonane z polimerów, Membrany sekwencyjne z polifluorku
winylidenu, Folie metalowe izolacyjne, Folie izolacyjne, Folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, Folia z tworzyw sztucznych
do celów izolacyjnych, Folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektronicznej, Folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, Farby
izolacyjne, Farby uszczelniające [izolacyjne], Farby wodne [izolacyjne],
Farby izolacyjne do ścian, Farby do celów izolacyjnych, Farby izolacyjne do dachów, Farby do izolacji elektrycznej, Farby izolacyjne na bazie
wody, Farby izolacyjne do fasad, 19 Smołowane taśmy do użytku w budownictwie, Smołowane taśmy dla budownictwa, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy.

(111) 345881
(220) 2021 03 08
(210) 525767
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 06
(732)	HEKSAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub 555
(510), (511) 9 Interaktywne programy gier komputerowych, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie społecznościowe,
Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami
serwerów dostępowych, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje biurowe
i biznesowe, 16 Książki, Podręczniki [książki], Notatniki [notesy], Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Notatniki, Materiały piśmienne,
Broszury, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty, Książki edukacyjne, Podręczniki
edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Kalendarze, 21 Kubki,
Kubki ceramiczne, Filiżanki i kubki, Kubki do kawy, Termosy, Termosy
do napojów, Termosy [butelki termiczne], 25 Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki polo, Podkoszulki, Paski [odzież], Paski z materiału,
Paski tekstylne, Paski, T-shirty z krótkim rękawem, 41 Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Usługi wydawnicze,
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Rozrywka, Doradztwo
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zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), Organizowanie seminariów, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.

(111) 345882
(220) 2021 03 09
(210) 525768
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 06
(732) PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Ekopromer
(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) 345883
(220) 2021 03 09
(210) 525771
(151) 2021 08 19
(441) 2021 05 04
(732)	NIEMC LUIS PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK od 1985 roku
(540)

(591) żółty, brązowy, czarny, szary, biały
(531) 08.01.01, 25.01.15, 11.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Słodycze,
Lody.
(111) 345884
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732)	STILLER NINA, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydawnictwo REKONTRA Publications
(540)

(591) niebieski
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04

(210) 525781

(510), (511) 16 Druki, Periodyki drukowane, Kalendarze drukowane, Drukowane wzory, Przewodniki drukowane, Papier drukarski,
Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Zestawy drukarskie,
Drukarskie czcionki, Czcionki drukarskie, Formularze [blankiety,
druki], Samoprzylepne etykiety drukowane, Terminarze [materiały
drukowane], Publikacje periodyczne drukowane, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane emblematy [kalkomanie], Drukowane
reprodukcje obrazów, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane
materiały szkoleniowe, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane
foldery informacyjne, Drukowane komunikaty prasowe, Biuletyny
[materiały drukowane], Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowany materiał promocyjny,
Drukowane materiały piśmienne, Drukowane arkusze informacyjne,
Przenośne zestawy drukarskie, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane
do celów instruktażowych, Materiały piśmienne, Papierowe materiały biurowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Materiały edukacyjne i instruktażowe,
41 Wydawanie czasopism, Wydawanie biuletynów, Wydawanie gazet, Wydawanie audiobooków, Wydawanie katalogów, Wydawanie
prospektów, Usługi wydawnicze, Wydawanie nagród edukacyjnych,
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, Wypożyczanie
materiałów drukowanych, Wypożyczanie publikacji drukowanych,
Komputerowy skład drukarski [DTP], Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących edukacji, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe.

(111) 345885
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732) CZAJA MARIUSZ, Baranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Voltero zielona energia
(540)

(210) 525785

(591) zielony, czarny
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej,
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja,
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną,
Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Kon-
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serwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów energii
wiatrowej, Demontaż energetycznych linii przesyłowych, Instalacja
systemów energii wodnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalowanie generatorów prądu.

(111) 345886
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 525789

(591) pomarańczowy, szary
(531) 26.11.03, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 9 Procesory, Czytniki dla informatyki, Czytniki znaków
optycznych, Drukarki komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski
optyczne, Dyski kompaktowe audio-wideo, Dyski DVD, Dyski BLU-RAY, Nośniki danych typu flash, Karty pamięci, Transformatory elektryczne, Aparatura do przetwarzania danych, Pamięci komputerowe,
Programy komputerowe ładowalne, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe sterujące, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie sprzętowe,
Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem
maszynowym, Systemowe oprogramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
Komputerowe bazy danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Komputery, Komputery przenośne [podręczne], Laptopy, Kontrolno-sterująca aparatura elektryczna,
Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Elektroniczne jednostki sterujące, Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia do ładowania
akumulatorów, Mikroprocesory, Konwertery, Modemy, Notesy elektroniczne, Tablety, Ogniwa elektryczne, Obwody scalone półprzewodnikowe, Płytki półprzewodnikowe w postaci chipów, Półprzewodniki, Monitory, Procesory tekstu, Urządzenia do przetwarzania
informacji, Skanery, Przetwornice elektryczne, Zasilacze, Listwy zasilające, Systemy awaryjnego zasilania, Światłowody, Panele kontrolne,
Wskaźniki stosowane w elektryczności, 28 Gry komputerowe, Gry
elektroniczne, Gry wideo, Przenośne [podręczne] elektroniczne gry
wideo, Gry na smartfony, 35 Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie
plikami, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Pokaz towarów, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, Sprzedaż oprogramowania komputerowego, Sprzedaż gier
elektronicznych, 37 Instalowanie, konserwacja, naprawa urządzeń
elektronicznych, Instalowanie, konserwacja, naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja, naprawa elektronicznego
sprzętu do przetwarzania danych, Instalowanie bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci
komputerowych, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, kon-
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serwacją i naprawą sprzętu komputerowego, 41 Organizowanie
i prowadzenie seminariów, kursów, szkoleń, wykładów, konferencji
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 42 Administrowanie stronami komputerowymi sieciowymi, Badania techniczne,
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Wypożyczanie komputerów, Odzyskiwanie danych komputerowych, Powielanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, Prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
systemów komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja dokumentów na formę elektroniczną, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Tworzenie i udostępnianie baz danych, Tworzenie
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 345887
(220) 2021 03 08
(210) 525793
(151) 2021 09 07
(441) 2021 04 06
(732)	GANC MACIEJ PAN DYWANIK, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAN DYWANIK
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie nieruchomości, Pranie, Czyszczenia tapicerki, Czyszczenie mebli,
Udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi, Usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego.
(111) 345888
(220) 2021 03 08
(151) 2021 09 07
(441) 2021 04 06
(732) KUJDA WIESŁAW, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WINNICA NOTABENE
(510), (511) 33 Wino.

(210) 525794

(111) 345889
(220) 2021 03 08
(210) 525795
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732)	SERIS KONSALNET CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cleaning 4.0
(510), (511) 3 Wybielacze stosowane w pralnictwie, środki zmiękczające do celów pralniczych, Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Płyny do prania, Proszki do prania, Preparaty
do prania chemicznego, Powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, Amoniak do czyszczenia, Amoniak [alkalia lotne]
stosowany jako detergent, Preparaty wybielające i inne substancje
do użytku w praniu, Środki wygładzające i nadające praniu połysk,
Preparaty do czyszczenia tkanin, Preparaty do mycia do użytku domowego, Soda wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia, Wosk
pralniczy, Zapachowe woski, Preparaty do usuwania wosku, Środki
do usuwania wosku, Środek do usuwania wosku z podłóg, Preparaty
do usuwania wosku z podłóg, Środki do usuwania wosku z podłóg
[preparaty do szorowania], Mydło [detergent], Środki polepszające
działanie detergentów, Detergenty piorące do użytku profesjonalnego, Kulki do prania z detergentem, Detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, Preparaty do odbarwiania, Preparaty
czyszczące do samochodów, Preparaty do czyszczenia tapet, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czyszczące, Aerozole
odtłuszczające, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy
wosk do podłóg, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty
do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, Kreda
czyszcząca, Ług sodowy, Lakiery (środki do usuwania-), Mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, Mieszaniny do nabłyszczania podłóg, Mieszanka do polerowania podłóg, Mieszanki czyszczące do usuwania
plam, Mieszanki do mycia okien, Mieszanki do pielęgnacji podłóg,
Mieszanki polerujące, Mieszanki usuwające farbę, Mydła do użytku
domowego, Naturalne pasty do podłóg, Naturalne woski do podłóg,
Pasta do podłogi, Płyny do czyszczenia, Płyny do szorowania, Preparaty czyszczące do dywanów, Preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, Preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do prania, Proszek
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do szorowania, Proszki do polerowania, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, Środki czyszczące, Środki do polerowania,
Substancje do szorowania, Wosk do podłóg, 7 Odkurzacze, worki
do odkurzaczy, Szczotki do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, Węże
do odkurzaczy, Torby do odkurzaczy, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze do czyszczenia powierzchni, Odkurzacze
do celów domowych, Odkurzacze do użytku domowego, Maszyny
do czyszczenia dywanów, Urządzenia do prania dywanów, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Maszyny elektryczne do czyszczenia
dywanów, Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Polerki
elektryczne, Polerki do podłogi, Maszyny do polerowania, Maszyny
do polerowania podłóg, Maszyny do czyszczenia przemysłowego
[polerki], Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], Elektryczne
maszyny do czyszczenia [polerowania] butów, Instalacje odsysające
pył do czyszczenia, Elektryczne mopy parowe, Pługi śnieżne, Pługi
do usuwania darni, Pralki, Kosiarki, 9 Optyczne urządzenia pomiarowe, Optyczne elementy pomiarowe, pomiarowe (urządzenia-), Pomiarowe (przyrządy-), Urządzenia pomiarowe, Automatyczne urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe elektryczne, Urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia monitorujące, elektryczne, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące,
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
Elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, Urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż stosowane
w pojazdach], Elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe,
Urządzenia do analizy gazów, Urządzenia przeciwpożarowe, Systemy zraszaczy do gaszenia ognia, Komputery, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Skanery, Bankomaty, Procesory główne (CPU), Radia [odbiorniki radiowe], 12 Autokary, Ciężarówki, Furgony [pojazdy],
Pojazdy, Motocykle, Skutery [pojazdy], Pojazdy elektryczne, Pojazdy
opancerzone, Drony, Pojazdy zdalnie sterowane, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Samochody, 35 Działalność gospodarcza
(doradztwo w zakresie zarządzania-), Administrowanie działalnością
gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, 37 Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie
domów, Sprzątanie poddaszy, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie fabryk,
Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie zakładów przemysłowych, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie terenów
miejskich, Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie
budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie biur na podstawie umowy, Sprzątanie klubów na podstawie umowy, Sprzątanie
centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, Usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, Udzielanie informacji związanych
ze sprzątaniem budynków, Sprzątanie obiektów przed imprezami
i po imprezach, Usługi demontażu, 39 Transport odpadów, Wywóz
odpadów [transport], Usługi wywozu odpadów, 40 Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], Niszczenie odpadów, Obróbka [recykling]
odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci.

(111) 345890
(220) 2021 03 09
(210) 525801
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732)	NARTOWICZ ANETA URSZULA STYL SNU ZAKŁAD
STOLARSKO-TAPICERSKI, Jeroniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STYL SNU
(540)

(591) ciemnozielony, czarny
(531) 12.01.03, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 20 Łóżka tapicerowane, Meble tapicerowane, Łóżka, Kanapy, Sofy, Fotele, Materace, Materace łóżkowe, Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, 35 Usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz
bezpośredniej łóżek tapicerowanych, mebli tapicerowanych, łóżek,
kanap, sof, foteli, materacy, materacy łóżkowych, mebli i akcesoriów
meblowych wyposażenia domu.

(111) 345891
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732)	SZYMCZAK MATEUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROP SPOT BY M.S.
(540)

(210) 525802

(531) 01.15.15, 24.17.24, 27.05.01
(510), (511) 37 Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Usługi myjni pojazdów.
(111) 345892
(220) 2021 03 10
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) POCHCIOŁ ZENON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZenGarage CUSTOM MOTORCYCLES
(540)

(210) 525806

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 18.01.05
(510), (511) 12 Nóżki motocyklowe, Podnóżki motocyklowe, Przyczepy boczne motocyklowe, Motocykle, Stojaki na motocykle, Amortyzatory do motocykli, Błotniki do motocykli, Kierownice [części motocykli], Opony do motocykli, Ramy do motocykli.
(111) 345893
(220) 2021 03 10
(210) 525815
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maraton Marzeń
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 345894
(220) 2021 03 10
(210) 525816
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Marzyciele Pomagają
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu.
(111) 345895
(220) 2021 03 10
(210) 525819
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Kolacja w ciemności
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, 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 dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(111) 345896
(220) 2021 03 10
(210) 525823
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub Marzycieli
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi.
(111) 345897
(220) 2016 09 22 K
(210) 525824
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) Roma Systems, Inc., Orlando (US)
(540) (znak słowny)
(540) TONY ROMA’S
(510), (511) 43 Usługi związane z restauracjami i usługi gastronomiczne.
(111) 345898
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SZYBKA DWÓJKA na zaparcia
(540)

(210) 525840

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Farmaceutyczne i naturalne środki lecznicze.
(111) 345899
(220) 2021 03 10
(210) 525846
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Niepruszewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) auraton
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Termoregulatory,
Termometry, Termostaty, Programy komputerowe, Oprogramowanie, Urządzenia do przetwarzania informacji, Mikroprocesory, Sterowniki, Urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, Włókna światłowodowe i optyczne, Przewody elektryczne, Instalacje elektryczne wraz
z osprzętem zawartym w klasie 9, Obwody drukowane, Przewody
luminescencyjne (urządzenia sygnalizacyjne), Urządzenia zasilające, Przetwornice napięcia, Przekaźniki i przełączniki elektryczne,
Włączniki i wyłączniki, Zaciski i złącza elektryczne przewodów lu-
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minescencyjnych, Układy i instalacje elektryczne, sterujące i regulacyjne, Prostokątne przewody diodowe do zaznaczania i oświetlania
krawędzi, schodów i ciągów komunikacyjnych, Regulatory oświetlenia, Aparatura i urządzenia elektroniczne, Aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, 11 Przyrządy, urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zasilania wodą,
do celów sanitarnych, Piece na paliwo stałe, płynne i gazowe, Palniki, Paleniska, Aparatura i urządzenia do oczyszczania i filtrowania,
uzdatniania gazów i płynów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
Lampy, Żarówki, Oprawy i osłony do lamp i palników, Luminescencyjne źródła światła, Urządzenia, aparaty i instalacje do oświetlania
za pomocą przewodów luminescencyjnych, Elementy automatyki
przemysłowej, Przewody luminescencyjne, Prostokątne przewody
diodowe do zaznaczania i oświetlania krawędzi, schodów i ciągów
komunikacyjnych, Regulatory oświetlenia, 42 Usługi inżynieryjne,
projektowe i doradztwa technicznego w zakresie urządzeń i instalacji wymienionych w wykazie, Usługi związane z budową, montażem,
naprawą, serwisem i konserwacją urządzeń i instalacji wymienionych
w wykazie, Usługi inżynieryjne, projektowe i doradztwa technicznego w zakresie urządzeń i instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oświetleniowych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Usługi specjalistów komputerowych,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego oraz projektowania
oprogramowania komputerowego, Projektowanie instalacji i układów oświetleniowych z przewodów luminescencyjnych, doradztwo
w zakresie wystroju wnętrz i optymalizacji oświetlenia.

(111) 345900
(220) 2021 03 09
(210) 525850
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 17
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADIOCALM
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielęgnacji, Preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność do celów medycznych.
(111) 345901
(220) 2021 03 09
(210) 525851
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Sutricon Q
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielęgnacji, Preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność do celów medycznych.
(111) 345902
(220) 2021 03 10
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) WIATR RAFAŁ, Bojano (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAMKA studio optyczne
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 44 Usługi optyczne.

(210) 525855
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(111) 345903
(220) 2021 03 10
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) WRÓBEL KAROL, Racławówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUPI
(540)

(210) 525868

(591) niebieski, różowy, żółty, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca.
(111) 345904
(220) 2021 03 10
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KOCUR KRYSTYNA POD KETO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) podketo.pl SKLEP NAPĘDZANY KETONAMI.
(540)

(210) 525869

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty
i artykuły higieniczne, Suplementy diety dla sportowców, Dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające,
Mineralne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe,
Herbaty lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Oleje spożywcze do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Naturalne suplementy diety, Olejki lecznicze, Sole do celów
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Alkohol leczniczy, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, 29
Gotowe posiłki, żywność preparowana i posiłki słone, Oleje i tłuszcze
jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Potrawy gotowe, Dania gotowe do spożycia,
w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców,
przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy, Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie,
Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy,
Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania na bazie mięs,
podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne,
Konserwy mięsne i rybne, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski, Pieczywa, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, 32 Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki,
Wody, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe, Napoje zawierające witaminy, 35 Usługi menedżerskie dla sportowców, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet
oraz sklepów detalicznych i hurtowych naturalnych suplementów
diety, suplementów diety dla sportowców, Napojów dla sportowców,
Aromatów do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych,
herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych,
antybiotyków, antyseptyków, dietetycznej żywności przystosowanej
do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych
do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych
do celów medycznych, olejów spożywczych do celów leczniczych, leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, środków przeciwrobaczych, soków, świeżo wyciskanych

soków owocowych i warzywnych, olejów spożywczych, świeżo wytłaczanych olejów spożywczych, owoców, warzyw, nasion, naturalnych suplementów diety, aromatów do żywności i napojów w postaci
olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów
leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków
leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych,
alkoholi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej do celów
medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych do celów medycznych, olejów spożywczych do celów leczniczych, leków dla ludzi,
leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, kawy, napojów na bazie kawy, cykorii, herbaty, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady,
galaretek owocowych, sorbetów-lodów, Odzieży, nakryć głowy, okryć
wierzchnich, obuwia, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, brokatów, cerat [obrusy], kap
na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], kołder, narzut na łóżka, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych [pościel],
podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i narzut na meble, pokryć na materace, poszewek
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka, ręczników,
rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ścierek do osuszania
szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt, tekstylnych mat na stół,
tkanin, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, wsyp [bielizna
pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów
i substytutów tekstyliów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych
w gospodarstwie domowym, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, 41 Prowadzenie blogów on-line,
w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia,
mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi
edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi
nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Opracowania
i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu
życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu
życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia oraz obsługi festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych.

(111) 345905
(220) 2021 03 11
(210) 525902
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) CTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) CTU
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe,
inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych,
windykacja należności, doradztwo finansowo-ekonomiczne, usługi
ekonomiczno – finansowe.
(111) 345906
(220) 2021 03 10
(210) 525911
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732) CHIMIMECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHIMIMECA POLSKA
(510), (511) 1 Nieorganiczne związki chemiczne, Chemikalia
do uzdatniania wody, Chemikalia do stosowania przy spawaniu,
Chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicznym, Chemikalia
do stosowania w procesach uzdatniania wody, Mieszanki do powlekania powierzchni-chemikalia, inne niż farby, Chemikalia do użytku
w kąpielach zanurzeniowych inne niż medyczne lub weterynaryjne,
Chemikalia przemysłowe, Chemikalia czyszczące, 6 Metale, Metale
ciężkie, Metale nieżelazne, Metale samozapalne, Metale nieszlachetne, Metale laminowane, Metale do spawania, Obrobione metale nieszlachetne, Nieprzetworzone metale nieszlachetne, Metale
do powlekania, Metale nieszlachetne-tablice pamiątkowe, Metale
do spawania żeliwa, Metale nieżelazne i ich stopy, Metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, Metale nieszlachetne, surowe i półobrobione, do dalszej produkcji, 40 Nakładanie
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Obróbka metali, Obróbka, obróbka mechaniczna metalu, Obróbka
metalurgiczna, Obróbka elektrochemiczna, Obróbka metalu-kucie,
Obróbka metalu-tłoczenie, Obróbka metalu-odpuszczanie, Obróbka
metalu-emaliowanie, Obróbka metalu-kształtowanie, Obróbka metalu-wytłaczanie, Obróbka-kształtowanie metalu, 42 Usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, Opracowywanie
powłok na metale.
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zapachowe, zestawy kosmetyków, Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Listki zapachowe, Paski aromatyzujące, Pojemniki
z substancjami zapachowymi, Poduszki wypełnione substancjami
zapachowymi, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Olejki do perfum i zapachów, Substancje
zapachowe do użytku osobistego, Rozpylacze zapachowe do bielizny
[aerozole], Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środki zapachowe do celów domowych, Mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny,
Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Saszetki zapachowe
do poduszeczek na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapachu
zwierząt domowych, Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady do elektrycznych dozowników
zapachów do pomieszczeń, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Zapachy samochodowe, Odświeżacze do pojazdów, 35 Usługi
sprzedaży, reklamy i promocji: środków aromatyzujących, zapachów,
zawieszek i wkładek zapachowych do aromatyzowania pomieszczeń,
szaf, innych przedmiotów oraz tytoniu, Publikowanie tekstów reklamowych, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży, Usługi
sprzedaży w tym sprzedaży on-line związane z perfumami, produktami perfumeryjnymi, produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
zapachami samochodowymi i odświeżaczami do pojazdów, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocyjne usługi handlowe, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Wydawanie
ulotek reklamowych, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie informacji
handlowych za pośrednictwem Internetu.

(111) 345908
(220) 2021 03 11
(210) 525924
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) VON FOSION CROSS-BORDER TRADE CO., LTD,
Kowloon H.K. (CN)
(540) (znak graficzny)
(540)

(111) 345907
(220) 2021 03 10
(210) 525913
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	AJDACKI MICHAŁ NOVA EUROPA, Grębiszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AROMA PRESTIGE
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Mydła zapachowe, płyny do rąk i ciała, kremy do skóry, olejki pod prysznic, sole do kąpieli, żele pod prysznic i do kąpieli,
piana do kąpieli, spraye do bielizny, antybakteryjne mydło w postaci
pianki do rąk, perfumowane spraye do ciała, mieszaniny zapachowe
potpourri, granulki zapachowe w postaci potpourri, saszetki zapachowe, Zapachy, Drewno zapachowe, Saszetki zapachowe, Preparaty zapachowe, Olejki zapachowe, Pałeczki zapachowe, Zapachowe
woski, Zapachowe szyszki sosnowe, Mieszaniny zapachowe potpourri, Zapachowe kamienie ceramiczne, Pokojowe spraye zapachowe,
Substancje aromatyczne do zapachów, Odświeżacze zapachów dla
zwierząt, Środki zapachowe do pomieszczeń, Saszetki zapachowe
do bielizny, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Zapachowe kremy do ciała, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Kadzidła
zapachowe oczyszczające [kunko], Sole zapachowe do kąpieli, Środki
zapachowe do samochodów, Woda zapachowa do bielizny, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń,
Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Zapachowe olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki do aromaterapii, Perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody

(531)
(510), (511) 29 Napoje z produktów mlecznych, Napoje mleczne,
Mleczne produkty, Śmietana w proszku [produkty mleczne], Zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne, Desery
wykonane z produktów mlecznych, Dipy na bazie produktów mlecznych, Mleko, Nabiał i substytuty nabiału, Przetwory twarożkowe.
(111) 345909
(220) 2021 03 11
(210) 525934
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 12
(732)	GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AESCO GROUP
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, 45 Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(111) 345910
(220) 2021 03 11
(210) 525935
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) zielony, czerwony, biały, beżowy, jasnobrązowy
(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 02.09.21, 02.09.25, 26.01.03,
29.01.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w postaci substancji lub połączenia substancji o działaniu przeciwbólowym,
przeciwzapalnym lub antyseptycznym, Wyroby medyczne w postaci
sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, Leki, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej, Preparaty
w postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych,
Pigułki do celów farmaceutycznych, Krople do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych,
35 Reklama, Promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich
mediów, Agencje reklamowe, Analizy rynkowe, Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Badania marketingowe, Handel oraz handel
detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych,
medycznych i spożywczych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
Kolportaż próbek, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych tub reklamowych, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Eksport-import, Kreowanie wizerunku, 44 Usługi
medyczne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, Aromaterapia,
Usługi banków krwi, Chiropraktyka, Stomatologia, Kliniki medyczne,
Opieka pielęgniarska, Opieka medyczna, Opieka zdrowotna, Placówki opieki medycznej, Placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne,
Placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych, Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii, Placówki rekonwalescencyjne, Sanatoria, Szpitale, Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, Usługi kuracji
uzdrowiskowych, Usługi położnicze, Usługi telemedyczne, Usługi
paramedyczne.
(111) 345911
(220) 2021 03 11
(210) 525936
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 12
(732)	GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	System finansowania Aesco
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, 45 Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.

(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej,
Preparaty w postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Krople do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki
do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne zawierające w swoim składzie
witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy i/lub wyciągi
z ziół i/lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty
farmaceutyczne w postaci kapsułek zawierające w swoim składzie
wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty
w postaci płynnej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci kropli zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin,
leki dla ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi
z roślin, Pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z roślin, Krople do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi
z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne niż do celów leczniczych, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych,
środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie
ww. produkty sporządzone z towarów zawartych w tej klasie lub
w większości z tych produktów, Suplementy diety inne niż do celów
leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub
wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy, I/
lub makroelementy, Suplementy żywności inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi
z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy, I/lub makroelementy, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub
ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(111) 345913
(220) 2021 03 11
(210) 525939
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 12
(732)	GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Optymalizator A.E.S.C.O.
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, 45 Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.

(111) 345912
(220) 2021 03 11
(210) 525937
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natur Kaps
(540)

(111) 345914
(220) 2021 03 11
(210) 525941
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 19
(732)	GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	System Prognozowania R.E.A.L.
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, 45 Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13,
29.01.04

(111) 345915
(220) 2021 03 11
(210) 525942
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 12
(732)	NOWALSKI KAROL, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UCZCIWE WĘDLINY
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania rynku, rynkowe bada-
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nia, badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnienie materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, kreowanie wizerunku, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy korespondencyjne, wystawy handlowe, zarządzanie w zakresie udzielenia licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
41 Organizowanie konkursów ekonomicznych połączonych z przyznawaniem wyróżnień w obszarze działalności handlowej obejmujące nagradzanie masowych produktów rynkowych, 42 Stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, certyfikowanie produktów, certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfikowanie firm.

(111) 345916
(220) 2021 03 11
(210) 525945
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 19
(732)	GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	System P.O.P. 365
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, 45 Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(111) 345917
(220) 2021 03 11
(210) 525949
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 12
(732)	NOWALSKI KAROL, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UCZCIWE MIĘSO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania rynku, rynkowe badania, badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnienie materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, kreowanie wizerunku, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy korespondencyjne, wystawy handlowe, zarządzanie w zakresie udzielenia licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
41 Organizowanie konkursów ekonomicznych połączonych z przyznawaniem wyróżnień w obszarze działalności handlowej obejmujące nagradzanie masowych produktów rynkowych, 42 Stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, certyfikowanie produktów, certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfikowanie firm.
(111) 345918
(220) 2021 03 11
(210) 525951
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732)	NAOMI TAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Naomi Tamper
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pianki [kosmetyki], Korektory [kosmetyki],
Kosmetyki upiększające, Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze, Tipsy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne,
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Mleczka
kosmetyczne, Róże kosmetyczne, Wazelina kosmetyczna, Barwniki
kosmetyczne, Brokat kosmetyczny, Ołówki kosmetyczne, Talk kosmetyczny, Mydła kosmetyczne, Wala kosmetyczna, Maski kosmetyczne,
Kremy kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Preparaty samoopalają-

39

ce [kosmetyki], Kosmetyki do rzęs, Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki
do włosów, Kosmetyki do makijażu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki dla zwierząt, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do brwi, Koncentraty nawilżające
[kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Bawełniane płatki kosmetyczne, Ołówki
[kredki] kosmetyczne, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Henna
[barwnik kosmetyczny], Kremy kosmetyczne odżywcze, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyczne środki nawilżające, Basma [barwnik kosmetyczny], Kosmetyczne maski błotne, Zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk], Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kremy do ciała
[kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Produkty powlekające
usta [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do cery
zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żeli, Kolorowe kosmetyki
do oczu, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci kremów,
Kosmetyki do makijażu twarzy, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Olejki
do ciała [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Żele po opalaniu [kosmetyki], Kremy do twarzy
[kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki],
Kosmetyki w formie mleczek, Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki
do użytku osobistego, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach, Toniki do twarzy [kosmetyki], Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Toniki kosmetyczne do ciała, Kosmetyczne
pudry do twarzy, Toniki kosmetyczne do twarzy, Kosmetyczne żele
pod oczy, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne emulsje do opalania, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Kremy kosmetyczne do rąk, Olejki kosmetyczne do naskórka, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Podkłady kosmetyczne
do twarzy, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Płyny
kosmetyczne do demakijażu, Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Kosmetyczne farby do ciała kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Kosmetyczne kredki do oczu, Ołówki kosmetyczne
do policzków, Kosmetyczne peelingi do ciała, Płyny kosmetyczne
przed goleniem, Błoto kosmetyczne do ciała, Przeciwtrądzikowe
środki myjące, kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do włosów,
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Tłuszcze do celów kosmetycznych,
Żele do użytku kosmetycznego, Toniki do użytku kosmetycznego,
Serum do celów kosmetycznych, Kreda do użytku kosmetycznego,
Gaziki do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych,
Pomady do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych,
Wata do celów kosmetycznych, Bawełna do celów kosmetycznych,
Waciki do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycznych,
Barwniki do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych,
Kleje do celów kosmetycznych, Henna do celów kosmetycznych, Prokolagen do celów kosmetycznych, Piperonal do użytku kosmetycznego, Geraniol do użytku kosmetycznego, Serum łagodzące dla skóry
[kosmetyk], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Zmywacze lakieru
do paznokci [kosmetyki], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki],
Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki blokujące promienio-
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wanie słoneczne [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty
kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
twarzy, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Biały puder kosmetyczny do twarzy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, Skóra [Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-],
Preparaty kosmetyczne do pod prysznic, Wielofunkcyjne preparaty
kosmetyczne do skóry, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Olejek różany do celów kosmetycznych, Preparaty koloryzujące do celów
kosmetycznych, Perfumowany puder [do użytku kosmetycznego],
Olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, Puszki bawełniane
do celów kosmetycznych, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, Masło kakaowe
do celów kosmetycznych, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, Olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, Kremy kojące do użytku kosmetycznego,
Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru
do puderniczek [kosmetyki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek,
Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki],
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Papierowe ręczniki do rąk
nasączone kosmetykami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Krem z retinolem do celów
kosmetycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Atomizery
wody mineralnej do celów kosmetycznych, Patyczki z watą do celów
kosmetycznych, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Preparaty po opalaniu,
do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych,
Świece do masażu do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi,
do użytku kosmetycznego, Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
[do użytku kosmetycznego], Kremy do odżywiania skóry do celów
kosmetycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Naklejki do liftingu
twarzy do celów kosmetycznych, Produkty do wysuszania włosów
do użytku kosmetycznego, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, Brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Środki wyszczu-

plające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Preparaty
kosmetyczne do przyśpieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji Jamy ustnej i zębów, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Maska
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], Maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Środki do namaczania
do kąpieli do użytku kosmetycznego, Płynne farby lateksowe do ciała
do celów kosmetycznych, Środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do skóry suchej,
do stosowania w ciąży, Preparaty kosmetyczne minimalizujące
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Olejek z wyciągiem
z owoców amli do celów kosmetycznych, Paski do wybielania zębów
nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Preparaty
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed
słońcem i blokujący promieniowanie, słoneczne do stosowania
na skórze, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Probiotyki jako suplementy, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Mineralne
suplementy diety, Suplementy z siarą, Białkowe suplementy diety,
Suplementy z wapniem, Odżywcze suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety
zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety zawierające enzymy,
Białkowe suplementy dla zwierząt, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety
z pszenicy, Suplementy diety z cynkiem, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety z chlorelli, Suplementy diety dla sportowców,
Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety dla zwierząt domowych,
Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety zawierające
olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy
żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy,
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety
z kwasem foliowym, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Tabletki
zawierające wapń jako suplementy diety, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy witaminowe
do stosowania w dializie nerkowej, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy odżywcze składające się
głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie
z wapnia, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza,
Suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, Suplementy odżywcze składające się z ekstraktów
z grzybów, Suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Suplementy diety w proszku zawierające
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zarodniki Ganoderma lucidum, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, 25 Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy
polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia,
Bryczesy [spodnie], Buty do tańca towarzyskiego, Chustki [apaszki],
Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach,
Chusty [odzież], Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Długie kurtki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie, Dolne
części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Duże luźne kaptury [odzież],
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Fartuchy, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury męskie, Getry, Golfy, Golfy
[odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony
przed wiatrem, Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Kołnierze, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony do latania, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet,
Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Koszule, Kostiumy ze spódnicą, Koszule
ciążowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, Koszule z golfem, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule zapinane, Krawaty, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Krótkie spodnie, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki sportowe, Legginsy, Legginsy ciążowe,
Letnie sukienki, Majtki, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze
na nogi [getry], Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję,
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dziana, Odzież męska,
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa],
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt,
Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Ogrodniczki, Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze skórzane, Płaszcze
sportowe, Płaszcze wieczorowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podomki, Polary, Poncza, Rajstopy, Pumpy do kolan, Pumpy, Rękawiczki,
Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Topy bez ramiączek, Topy ciążowe, T-shirty z krótkim rękawem, Skarpetki sportowe, Skarpety sportowe, Czapki sportowe, Spodnie sportowe, Podkoszulki sportowe, Komplety sportowe, Buty sportowe, Obuwie sportowe, Rajstopy sportowe,
Staniki sportowe, Szorty sportowe, Stroje sportowe, Znaczniki [narzutki] sportowe, Skarpetki dla sportowców, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Obuwie do uprawiania sportów, Skarpety do sportów wodnych, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki jako
odzież sportowa, Stroje do sportów walki, Topy sportowe do rozgrzewki, Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie
sportowe], Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, Obuwie inne niż sportowe, Czapki
i czapeczki sportowe, Garnitury w sportowym stylu, Odzież w stylu
sportowym, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski],
Kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych,
Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące
przed promieniowaniem UV, 41 Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, Nauka aerial fitness, Sport i fitness, Usługi
klubów zdrowia [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Instruktaż fitness
do gry w golfa, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną
[fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Udostępnianie
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
Usługi siłowni, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Usługi
siłowni związane z kulturystyką, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Prowadze-
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nie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników
samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących
konserwacji silników samochodowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje o rekreacji,
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obozy rekreacyjne,
Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie przedstawień,
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie
prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka],
Planowanie specjalnych imprez, Rozrywka on-line, Rozrywka, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka za pośrednictwem telefonu,
Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Udostępnianie
aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie klubowych
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie
terenów rekreacyjnych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacji o rekreacji, Usługi informacyjne
dotyczące rekreacji, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne dla osób
starszych, Usługi sportowe i kulturalne, Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów
edukacyjnych, Kursy samoświadomości [szkolenia], Zapewnianie kursów językowych, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, Kursy
szkoleniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Zapewnianie kursów dotyczących oceny
umiejętności, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Zajęcia sportowe, Szkolenie
sportowe, Edukacja sportowa, Obozy sportowe, Szkolenia sportowe,
Usługi sportowe, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego, Wynajmowanie
obiektów sportowych, Szkolenia nauczycieli sportowych, Szkolenia
zawodników sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowego, Udostępnianie sprzętu sportowego, Organizowanie obozów sportowych,
Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych,
Organizowanie konkursów sportowych, Produkcja konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych, Edukacja, rozrywka i sport,
Prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Nauka w zakresie sportu, Informacje na temat sportu, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Usługi w zakresie rozrywki
sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi w zakresie
edukacji sportowej, Organizowanie imprez i zawodów sportowych,
Organizacja imprez i konkursów sportowych, Usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie instruktażu
sportowego, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
Usługi w zakresie zakładów sportowych, Udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, Usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Udostępnianie obiektów
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i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na turnieje sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Publikacja czasopism,
Usługi publikacji, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja
i redagowanie książek, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi w zakresie publikacji książek, Wypożyczanie książek i innych publikacji, 43 Usługi kateringowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi
kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską,
Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe
dla domów opieki, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską,
Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe
oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi kateringowe
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem czyli catering, Usługi cateringu
zewnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi cateringu specjalizującego
się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez,
publicznych, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Herbaciarnie,
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, 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 z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne.

(111) 345919
(220) 2021 03 11
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) MALIK JAN, Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Apifarm
(540)

(210) 525953

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.13.04, 03.13.24, 26.05.01, 26.05.02,
26.05.15, 01.15.15
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków,
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów pszczelich, Usługi handlu detalicznego w zakresie kitu pszczelego (propolis), Usługi
handlu detalicznego w zakresie mleczka pszczelego, Usługi handlu
detalicznego w zakresie wosku pszczelego, Usługi handlu detalicznego w zakresie pyłku pszczelego, Usługi handlu detalicznego w zakresie miodu, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności ekologicznej.

(111) 345920
(220) 2021 03 11
(210) 525954
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) MALIK JAN, Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	APIFARM
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów pszczelich,
Usługi handlu detalicznego w zakresie kitu pszczelego (propolis),
Usługi handlu detalicznego w zakresie mleczka pszczelego, Usługi
handlu detalicznego w zakresie wosku pszczelego, Usługi handlu
detalicznego w zakresie pyłku pszczelego, Usługi handlu detalicznego w zakresie miodu, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności ekologicznej.
(111) 345921
(220) 2021 03 11
(210) 525963
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) POLISH FASHION BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SEYES
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria
do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia,
Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria],
Bransoletki na kostkę, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransolety,
Diademy, Diament [nieobrobiony], Diamenty, Kamienie jubilerskie,
Kamienie szlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne [klejnoty], Kolczyki do uszu, Kolczyki, Kolczyki-koła,
Kolczyki wiszące, Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy,
Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane srebrem,
Naszyjniki z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami
szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki jako wyroby
jubilerskie, Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Spinki
do krawatów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Naszyjniki
[wyroby jubilerskie], Naszyjniki „śliniaki”, Obrączki ślubne, Pierścienie
jako ozdoby, Pierścienie platynowe, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Spinki do mankietów i krawatów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki do mankietów
wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wykonane ze złota,
Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, Srebrne
pierścionki, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie dla zwierząt, Wyroby jubilerskie
do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby
jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Złote bransoletki, Złote kolczyki, Złote łańcuszki, Złote naszyjniki, Biżuteria męska, Biżuteria modowa, Biżuteria sezonowa, Biżuteria rękodzieło, Biżuteria handmade,
Biżuteria z kryształów, Biżuteria szyta, Biżuteria crackle, Monety w biżuterii, Biżuteria ze znakami specjalnymi, 35 Organizowanie aukcji
internetowych, Prowadzenie aukcji, Organizowanie aukcji, Usługi aukcyjne online, Usługi aukcyjne, Organizowanie i prowadzenie aukcji,
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych,
Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Reklama, Publikacja reklam, Przygotowywanie reklam, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Reklama i marketing, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Rozpowszechnianie
reklam poprzez Internet, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 42 Projektowanie biżuterii, Usługi w zakresie projektowania biżuterii, Usługi w zakresie projektowania naszyjników, Usługi
w zakresie projektowania pierścionków, Usługi w zakresie projektowania biżuterii męskiej, Usługi w zakresie projektowania wyrobów
jubilerskich, Usługi w zakresie projektowania pierścionków zaręczynowych, Usługi w zakresie projektowania biżuterii damskiej, Usługi
w zakresie projektowania kolczyków, Usługi w zakresie projektowania biżuterii handmade, Usługi w zakresie projektowania biżuterii
modowej, Usługi w zakresie projektowania spinek do mankietów.

(111) 345922
(220) 2021 03 11
(210) 525964
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732) CUGIER ALINA ZPH CERAMEX, Wilkowo Polskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Koperty, kartki okolicznościowe, pudelka z papieru lub
kartonu, 19 Formy odlewnicze niemetalowe, 21 Figurki i statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 35 Usługi w zakresie:
sprzedaż detaliczna i hurtowa, wyrobów dekoracyjnych z ceramiki
i szkła, wyrobów z papieru i tektury: kopert, pudelek i kartek okolicznościowych, 40 Druk materiałów, 42 Projektowanie form, projektowanie graficzne: materiałów do druku, kart okolicznościowych
i grafiki do Internetu.
(111) 345923
(220) 2021 03 11
(210) 525968
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) KUJAWSKA-ZEMŁA MAŁGORZATA KLAMKA MUSIC RECORDS,
Bystra (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 14.03.16, 14.05.21, 26.01.16
(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,
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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, Sporządzenie 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 handlowcach 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 nagrań
dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio.

(111) 345924
(220) 2021 03 11
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KIDA WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaniBalon
(540)

(210) 525971

(591) czarny, różowy
(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: balony do gry, balony na przyjęcia, girlandy balonowe, balony na imprezy firmowe, bramy balonowe, balony urodzinowe, balony okolicznościowe, świecące balony na przyjęcia, balony
na przyjęcia z diody elektroluminescencyjnymi LED, dmuchane balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, balony z helem, skrzynie z balonami wypełnionymi helem, 41 Informacja
o rozrywce, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
przyjęć, Organizowanie balów, Organizacja widowisk, Organizowanie
rozrywki, Organizowanie rozrywki wizualnej, Rozrywka, Świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, Udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Usługi informacji
o rozrywce, Usługi planowania przyjęć, Usługi informacyjne i dorad-
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cze dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką,
Usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi dekorowania balonami.

(111) 345925
(220) 2021 03 11
(210) 525976
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LECH
(540)

(591) zielony, biały, czerwony
(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.15, 19.07.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmielowe
do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfermentowany sok winogronowy,
soki owocowe, brzeczka piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przygotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe,
woda (napoje), piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).
(111) 345926
(220) 2021 03 11
(210) 525977
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LECH
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.13, 19.07.01
(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmielowe
do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, wody mine-

ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfermentowany sok winogronowy,
soki owocowe, brzeczka piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przygotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe,
woda (napoje), piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).

(111) 345927
(220) 2021 03 11
(210) 525979
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LECH FREE
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.15, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.13, 19.07.01
(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmielowe
do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfermentowany sok winogronowy,
soki owocowe, brzeczka piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przygotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe,
woda (napoje), piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).
(111) 345928
(220) 2021 03 11
(210) 525980
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LECH FREE
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.13, 19.07.01
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(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmielowe
do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfermentowany sok winogronowy,
soki owocowe, brzeczka piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przygotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe,
woda (napoje), piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).

(111) 345929
(220) 2021 03 11
(210) 525984
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORTEX
(540)

(591) biały, zielony, czerwony
(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Lody, Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku,
Lody mleczne, Lody owocowe, Sorbety, Desery lodowe.
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(540)

(591) biały, zielony, czerwony, niebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, żółty, szary, jasnoszary,
ciemnoszary, beżowy
(531) 05.09.10, 06.19.09, 11.03.20, 26.01.03, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mrożone warzywa, Mrożone dania gotowe z warzyw,
Mrożone składniki do sporządzania zup stanowiące warzywa, Sałatki
warzywne.
(111) 345932
(220) 2021 03 11
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732) MARCINIAK ARTUR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCOMED
(540)

(210) 525989

(111) 345930
(220) 2021 03 11
(210) 525986
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORTEX ZUPA OGÓRKOWA Z KOPERKIEM 15 MIN WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100% NATURY
(540)

(591) biały, zielony, czerwony, niebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, żółty, ciemnożółty, szary,
jasnoszary, ciemnoszary, beżowy, czarny, brązowy
(531) 26.01.03, 05.03.13, 06.19.09, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.24,
11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mrożone warzywa, w szczególności z dodatkiem
ziół i/lub przypraw, Mrożone mieszanki warzywne w szczególności
z dodatkiem ziół i/lub przypraw, Mrożone dania gotowe z warzyw
w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw, Sałatki warzywne
w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw, Zupy, Mrożone
składniki do sporządzania zup składające się z warzyw i mieszanek
warzyw, w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw.
(111) 345931
(220) 2021 03 11
(210) 525987
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORTEX FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA 10 MIN WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100% NATURY

(531) 03.01.01, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
Strzykawki medyczne, Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
Urządzenia do obrazowania medycznego, Medyczne przyrządy diagnostyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, Ultrasonografy,
mammografy, urządzenia do rezonansu medycznego, tomografy
komputerowe, densytometry, urządzenia elektrokardiograficzne,
Urządzenia medyczne do użytku w endoskopii, Urządzenia ultrasonograficzne do użytku weterynaryjnego, Medyczne urządzenia rentgenowskie, Rentgenowski sprzęt diagnostyczny, Sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, Skanery rentgenowskie
do tomografii komputerowej, Aparatura i instalacja do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, Przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, Sondy
badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjenta, Maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, Rękawice ochronne
do celów medycznych, Urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, Produkty i materiały do zszywania i zamykania
ran, Przyrządy i przybory dentystyczne, Protezy sztuczne i implanty,
Sztuczne organy i implanty, Aparaty słuchowe, Meble i pościel do celów medycznych, Sprzęt do przenoszenia pacjentów, 37 Usługi instalacyjne, naprawy i konserwacja sprzętu medycznego.
(111) 345933
(151) 2021 09 01

(220) 2021 03 11
(441) 2021 04 12

(210) 525990
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(732)	AHB 1 HELENA BURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arhelan
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepach, supermarketach i hurtowniach oferujących: środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, 39 Usługi dostarczania, pakowania
i składowania towarów i produktów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 345934
(220) 2021 03 12
(210) 526003
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONA POLANA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów
dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 suplementy
i witaminy dla zwierząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, torebki z papieru na odchody zwierząt domowych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka dla
zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Smycze
dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla
zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Nosidełka dla
zwierząt [torby], Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt,
Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z włosia dla zwierząt, Pojemniki
na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości
dla zwierząt domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie
domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych,
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla zwierząt,
Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Miski dla
zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Grzebienie
przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla zwierząt,
Szczotki do zębów dla zwierząt, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szufelki
do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki do usuwania
nieczystości zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Miski do picia dla
zwierząt domowych, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt,
niemetalowe, Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzucania piłek
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt domowych wykonane
ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla

zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny
pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściółkę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona dla
zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych zwierząt.

(111) 345935
(220) 2021 03 12
(210) 526004
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONE BŁONIA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów
dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy
i witaminy dla zwierząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domowych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka dla
zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Smycze
dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla
zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Nosidełka dla
zwierząt [torby], Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt,
Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z włosia dla zwierząt, Pojemniki
na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla
zwierząt domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla zwierząt, Grzebienie
dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki
do zębów dla zwierząt, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt
domowych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta
do karmienia zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szufelki
do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki do usuwania
nieczystości zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Miski do picia dla
zwierząt domowych, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt,
niemetalowe, Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzucania piłek
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt domowych wykonane
ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla
zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny
pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściółkę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona dla
zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych zwierząt.
(111) 345936
(220) 2021 03 12
(210) 526005
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TULA z natury troskliwi
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów
dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy
i witaminy dla zwierząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domowych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka dla
zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Smycze
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dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla
zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Nosidełka dla
zwierząt [torby], Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt,
Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z włosia dla zwierząt, Pojemniki
na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla
zwierząt domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla zwierząt, Grzebienie
dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki
do zębów dla zwierząt, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt
domowych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta
do karmienia zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szufelki
do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki do usuwania
nieczystości zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Miski do picia dla
zwierząt domowych, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt,
niemetalowe, Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzucania piłek
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt domowych wykonane
ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla
zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny
pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściółkę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona dla
zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych zwierząt.

(111) 345937
(220) 2021 03 12
(210) 526006
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TULA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów
dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy
i witaminy dla zwierząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domowych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka dla
zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Smycze
dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla
zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Nosidełka dla
zwierząt [torby], Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt,
Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z włosia dla zwierząt, Pojemniki
na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości
dla zwierząt domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie
domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych,
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla zwierząt,
Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Miski dla
zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Grzebienie
przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla zwierząt,
Szczotki do zębów dla zwierząt, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szufelki
do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki do usuwania
nieczystości zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt
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domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Miski do picia dla
zwierząt domowych, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt,
niemetalowe, Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzucania piłek
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt domowych wykonane
ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla
zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny
pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściółkę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona dla
zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych zwierząt.

(111) 345938
(220) 2021 03 14
(210) 526036
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) FUNDACJA GERLSY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gerlsy
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, Koszulki z krótkim rękawem,
Odzież rekreacyjna, Odzież damska, Odzież sportowa, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, 41 Usługi kinowe, Pokazy filmów kinowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Świadczenie usług
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi szkoleniowe dotyczące rozrywki, Organizacja, produkcja i prezentacja imprez w celach rozrywkowych, Usługi rozrywkowe
w postaci seriali telewizyjnych z udziałem aktorów, komediowych,
dramatycznych, animowanych oraz typu reality, Produkcja seriali
telewizyjnych z udziałem aktorów, komediowych, dramatycznych,
animowanych i typu reality, Dystrybucja i wyświetlanie filmów fabularnych, komedii, dramatów i filmów animowanych, Widowiska
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Udzielanie informacji za pośrednictwem
elektronicznej globalnej sieci komputerowej w dziedzinie rozrywki
związanej w szczególności z grami, muzyką, filmami i telewizją, Dostarczanie wiadomości na temat aktualnych wydarzeń i rozrywki,
oraz informacji dotyczących wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi rozrywkowe, Rozrywka filmowa, wideo, muzyczna i teatralna, Organizacja,
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów.
(111) 345939
(220) 2021 03 14
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) FUNDACJA GERLSY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gerlsy
(540)

(210) 526037

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, Koszulki z krótkim rękawem,
Odzież rekreacyjna, Odzież damska, Odzież sportowa, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie funduszy
na projekty humanitarne, 41 Usługi kinowe, Pokazy filmów kinowych,
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Pokazy filmów kinema-
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tograficznych i kinowych, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez
filmy kinowe, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi szkoleniowe
dotyczące rozrywki, Organizacja, produkcja i prezentacja imprez w celach rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci seriali telewizyjnych
z udziałem aktorów, komediowych, dramatycznych, animowanych
oraz typu reality, Produkcja seriali telewizyjnych z udziałem aktorów,
komediowych, dramatycznych, animowanych i typu reality, Dystrybucja i wyświetlanie filmów fabularnych, komedii, dramatów i filmów
animowanych, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Udzielanie informacji za pośrednictwem elektronicznej globalnej sieci komputerowej
w dziedzinie rozrywki związanej w szczególności z grami, muzyką, filmami i telewizją, Dostarczanie wiadomości na temat aktualnych wydarzeń i rozrywki, oraz informacji dotyczących wydarzeń edukacyjnych
i kulturalnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi
rozrywkowe, Rozrywka filmowa, wideo, muzyczna i teatralna, Organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów.

(111) 345940
(220) 2021 03 12
(210) 526045
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SAWA-EXPO,
Nowosiółki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Giełda wschód
(540)

(591) jasnozielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie handlu, Pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk
handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 345941
(220) 2021 03 12
(210) 526046
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	SAWA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE SAWA-EXPO, Nowosiółki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SAWA EXPO
(540)

(591) biały, zielony, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 35 Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie handlu, Pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk
handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 Rezerwowanie miejsc na pokazy,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), Organizowanie
i prowadzenie seminariów.

(111) 345942
(220) 2021 03 12
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732)	STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REQUEST
(540)

(210) 526048

(591) szary, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych.
(111) 345943
(220) 2021 03 15
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIABLOS
(540)

(210) 526092

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Cydr
bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Napoje na bazie owoców lub
warzyw, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Wino
winogronowe, Wino owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino [szprycer].
(111) 345944
(220) 2021 03 15
(210) 526129
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) CZARNECKI MACIEJ P.P.H.U CZARNECKI TM, Malczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARNECKI
(510), (511) 6 Okna metalowe, Okna aluminiowe, Rolety metalowe,
Bramy metalowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Rolety zwijane [zewnętrzne]
z metalu, 19 Okna niemetalowe, Okna żaluzjowe niemetalowe, Bramy
garażowe do użytku domowego (Niemetalowe-), Bramy niemetalowe, Bramy roletowe niemetalowe, Drzwi do garaży (nie z metalu), Rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe-), Okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, Bramy niemetalowe, Bramy roletowe niemetalowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
wysyłkowej i przez internet takich towarów jak: okna metalowe, okna
aluminiowe, rolety metalowe, bramy metalowe, drzwi metalowe garażowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi
przesuwne, elementy drzwiowe metalowe, drzwi (bramy) żaluzjowe
metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, markizy metalowe
[materiały budowlane], okna niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, bramy garażowe do użytku domowego (Niemetalowe-),
bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe, drzwi do garaży
(nie z metalu), drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe,
niemetalowe, rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe-), okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, bramy niemetalowe, bramy
roletowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], elektroniczne mechanizmy do otwierania drzwi, silniki elektryczne do użytku wraz z drzwiami, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
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elektryczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do otwierania
okien, elektryczne napędy do bram, hydrauliczne napędy do bram,
napędy do rolet zewnętrznych, silniki elektryczne do napędzania
rolet, nadajniki radiowe w postaci pilotów, pilotów przenośnych
oraz pilotów naściennych do rolet, bram wjazdowych i garażowych,
elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz systemy do zdalnego
sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, bram wjazdowych i garażowych, regulatory oświetlenia, przełączniki czasowe automatyczne, wyłączniki zegarowe, programatory czasowe, sterowniki rolet,
okna niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, bramy garażowe
do użytku domowego (Niemetalowe-), bramy niemetalowe, bramy
roletowe niemetalowe, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemetalowe, rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe-), okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe,
drzwi niemetalowe, rolety wewnętrzne, ekrany zaciemniające okna
(osłony wewnętrzne), akcesoria do rolet, niemetalowe, osprzęt z tworzyw sztucznych do rolet, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy
otwierające okna, klamki do drzwi niemetalowe, mechanizmy (Niemetalowe, nieelektryczne-) do podnoszenia drzwi, osprzęt do drzwi,
bram i okien, niemetalowe, osprzęt do drzwi wykonany z tworzyw
sztucznych, akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, rolety zaciemniające [wewnętrzne], 37 Naprawa okien, Naprawa rolet
okiennych, Montaż żaluzji i rolet, Montaż bram, Montaż drzwi i okien,
Montaż drzwi, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy
szyb, okien i rolet, Konserwacja i naprawa bram.

(111) 345945
(220) 2021 03 15
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKEN CHAIRS
(540)

(210) 526131

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 04.05.15, 27.05.01, 29.01.13, 03.09.15
(510), (511) 20 Krzesła, krzesła obrotowe, krzesła (fotele) biurowe.
(111) 345946
(220) 2021 03 16
(210) 526156
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HARD MASS
(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) 345947
(220) 2021 03 17
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ, Połczyn Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POŁCZYN ZDRÓJ. KURORT Z DUSZĄ

(210) 526160
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(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne
i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy,
inne niż do celów medycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Geraniol do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik kosmetyczny],
Henna w proszku, Kamienie do wygładzania stóp, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Klej do peruk, Kleje do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kolorowe
kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki
do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do masażu,
Olejki do celów kosmetycznych, Olejek z wyciągiem z owoców amla
do celów kosmetycznych, Olejek bergamotowy, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Odżywki do skórek wokół paznokci, Nielecznicze produkty toaletowe,
Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego,
Maści do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Krem do skórek wokół paznokci, Kreda do użytku kosmetycznego, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki
zawierające keratynę, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki organiczne, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Pumeksy do ciała, Pumeks, Preparaty ścierne do ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty
kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne
do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty do pedicure, Preparaty do czyszczenia
nosa do celów higieny osobistej, Piperonal do użytku kosmetycznego, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, Olejki mineralne [kosmetyki],
Olejki i płyny do masażu, Waciki do celów kosmetycznych, Wata
do celów kosmetycznych, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii,
Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Woski do masażu, Zestawy kosmetyków, Żel z aloesem do celów kosmetycznych,
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 5 Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Dyski ceramiczne do użytku jako symbole wartości,
Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Metalowe żetony używane w komunikacji publicznej, Misbaha [sznury modlitewne],
Monety, Monety do kolekcjonowania, Monety niesłużące do płacenia, Monety pamiątkowe, Odznaki pamiątkowe, Ozdobne breloczki
do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Paciorki do medytacji, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary z metali szlachetnych, Pudełka
pamiątkowe z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych,
Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Żetony miedziane, Złoto
w sztabach, Złote monety, Zestawy monet do celów kolekcjonerskich, Turmaliny [kamienie szlachetne], Trofea wykonane ze stopów
metali szlachetnych, Trofea wykonane z metali szlachetnych, Trofea
powlekane stopami metali szlachetnych, Trofea powlekane metalami
szlachetnymi, Tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, Sznury modlitewne, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Stopy
srebra, Stopy rutenu, Stopy rodu, Stopy palladu, Stopy osmu, Stopy
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irydu, Srebrne dzieła sztuki, Różańce, 16 Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki
do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje na środek stołu z papieru, Filtry do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy
papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Jednorazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające podkładki szkoleniowe dla zwierząt domowych, Maty [podstawki] na monety, Maty obiadowe tekturowe, Maty stołowe pod
talerze z tektury, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki, Papierowe
podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek,
Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Papierowe
parasolki do koktaili, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe koronki, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki do mycia, Papier serwetkowy, Papier pergaminowy,
Papier kuchenny w rolkach, Papier higieniczny, Papier do wykładania
półek, Papier do pakowania żywności, Papier do użytku na stołach
do badań, Papier chłonny, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Osłony z papieru na doniczki, Niemowlęce śliniaki papierowe,
Maty stołowe z papieru, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śliniaki papierowe, Ściereczki z celulozy, Ściereczki do twarzy z papieru, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Serwetki stołowe papierowe,
Serwetki jednorazowe, Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe, Ręczniki do twarzy papierowe, Rolki papieru toaletowego, Rolki
do kas sklepowych, Płatki papierowe do demakijażu, Proporczyki
z papieru, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod kufle
do piwa, Podkładki stołowe z papieru, Podkładki pod szklanki z tektury, Plakaty z papieru, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad,
Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe serwetki
o wzorze koronkowym, Papierowe serwetki do użytku domowego,
Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Torby do pakowania
wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru,
Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Transparenty
z papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub
nie, Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania i ścierania,
Artykuły do pisania i stemplowania, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Kalendarze, Podkładki
na biurko z kalendarzem, Książki, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety skórzane, Futra sprzedawane w ilościach hurtowych, Futro, Gryzaki ze skóry
surowej dla psów, Imitacje skóry, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Krupony [części skór], Materiał skórzany, Moleskin
[imitacja skóry], Nici ze skóry, Obrobione lub półobrobione skóry,
Okładziny do mebli ze skóry, Osprzęt do uprzęży, Paski do ekwipunku
wojskowego, Paski naramienne, Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski skórzane do bagażu, Paski z imitacji skóry, Pasy na ramię, Pokrowce skórzane na sprężyny, Płaty imitacji skóry
do użytku w produkcji, Ćwieki ze skóry, Sznurówki skórzane, Szelki
do prowadzenia dzieci, Skórzane pasy na ramię, Skórzane etui na karty, Skórzane aktówki na dokumenty, Skóry bydlęce, Skóra z poliuretanu, Skóra węża, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku
w produkcji, Skóra wtórna, Skóra surowa lub półprzetworzona, Skóra
sprzedawana w ilościach hurtowych, Skóra na uprzęże, Skóra na meble, Skóra na buty, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra kozia,
Skóra i imitacja skóry, Rzemyki do łyżew, Półobrobione futro, Rzemienie, Pudła na kapelusze z imitacji skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, Pudełka ze skóry, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe
ze skóry, Zawory, wentyle ze skóry, Wyprawione skóry, Wykończenia

i dekoracje ze skóry do mebli, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Tefilin [filakterie], Sztuczne futro, 21 Artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
Balie, 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 przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki
do płynów stosowane z butelkami, 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, nie z metalu szlachetnego, Kosze na ręczniki, Metalowe pudełka
do dozowania ręczników papierowych, Miednice [naczynia], Miednice do płukania, Miednice łazienkowe [naczynia], Miseczki, Miseczki
do golenia, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty na gąbki, Uchwyty
do szczotek toaletowych, Słoiki na waciki bawełniane, Stojaki
na pędzle do golenia, Stojaki na papier toaletowy, Stojaki do rolek papieru toaletowego, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt,
Stojaki do gąbek do makijażu, Składane wanienki dla dzieci, Rozpylacze do perfum [atomizery], Półki z tworzywa sztucznego do wanien,
Półki na żel pod prysznic, Półki na szampon, Półki na produkty do mycia ciała, Półki na mydło do rąk, Półki na kosmetyki, Pudełeczka
do przechowywania sztucznych zębów, Pokrowce [przykrycia] na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, Pojemniki na mydło, Pojemniki
na płyny, puste, do użytku domowego, Misy ceramiczne, Mydelniczki,
Mydelniczki ścienne, Nebulizatory do celów domowych, Wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka na ręczniki,
nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie
łazienek], Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wieszaki na ręczniki, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, Wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli, Wanienki z tworzywa
sztucznego dla dzieci, Wanienki dla niemowląt przenośne, Wanienki
dla niemowląt, Umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych],
Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych,
Uchwyty na żel pod prysznic, Uchwyty na szklanki do łazienek,
Uchwyty na mydło do rąk, Uchwyty na mydło, Uchwyty na szampon,
Akwaria i wiwaria, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa,
Akwaria kulowe, Czerpaki do karmy dla psów, Druciane szczotki dla
koni, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, Grzebienie dla koni [zgrzebła], Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie do rozczesywania sierści dla
zwierząt domowych, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Karmniki dla ptaków, Karmniki dla ptaków w postaci pojemników, Karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, Karmniki
do karmienia ptaków żyjących na wolności, Klatki dla ptaków, Klatki
dla ptaków domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Klatki druciane na zwierzęta domowe, Koryta, Koryta dla drobiu, Koryta dla świń,
Koryta do karmienia zwierząt gospodarskich, Koryta do picia, Kuwety
dla kotów, Łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych,
Szczotki dla koni, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], Rękawice
do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności
dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pojemniki na ptasie nieczystości, Pojemniki na karmę dla ptaków, Poidła dla drobiu, Podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane
przez zwierzęta, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Podajniki
do paszy dla żywego inwentarza włączane przez zwierzęta, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, Obrączki dla ptaków, Obrączki dla drobiu, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych,
automatyczne, Miski do picia dla zwierząt domowych, Metalowe miski dla bydła, Metalowe koryta dla bydła, Metalowe klatki do użytku
domowego, Kuwety dla zwierząt domowych, Żłoby dla owiec, Żłoby
dla krów, Żłoby dla koni, Żerdzie dla ptaków trzymanych w klatkach,
Zgrzebła, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Wodopoje-koryta dla bydła, Wanienki dla ptaków niebędące konstrukcjami, Wanienki dla ptaków, Urządzenia do pojenia żywego inwentarza
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włączane przez zwierzęta, Urządzenia do odstraszania ptaków, niemetalowe, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, Urządzenia do czyszczenia łap zwierząt domowych, nieelektryczne, Uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania ptaków,
Tace z tworzyw sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, Szufelki
do usuwania ekskrementów zwierzęcych, Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Sztuczne jajka podkładowe, Szczotki
z włosia dla zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, Szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, Szczotki do oporządzania koni,
Szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], Szczotki dla zwierząt domowych, Żłoby dla zwierząt, Donice ceramiczne, Donice szklane, Donice
z tworzyw sztucznych, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Doniczki porcelanowe, Dysze do węży, Dysze do węży zraszających, Dysze
rozpylające z tworzyw sztucznych, Dysze zraszające do węży ogrodowych, Gliniane donice, 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, Ozdobne
donice ceramiczne, Ozdobne donice szklane, Plastikowe wieka na doniczki, Podłużne końcówki do spryskiwania do węży ogrodowych,
Wazony na kwiaty, Wazony, Uchwyty na doniczki na kwiaty, Uchwyty
do bukietów, Terraria wewnętrzne [wiwaria], Terraria domowe [uprawa roślin], Tace do wysiewu nasion, Szczotki do trawników, Strzykawki do użytku w ogrodzie, Strzykawki na wodę do opryskiwania roślin,
Strzykawki do stosowania w cieplarniach, Strzykawki do roślin, Strzykawki do kwiatów, Stojaki na kwiaty, Spryskiwacze do trawnika, Spryskiwacze, Sitka do konewek, Rękawice ogrodnicze, Rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, Pojemniki na kwiaty, Pojemniki
na kompost do użytku domowego, Pojemniki do przesadzania roślin,
Podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], Podpórki, uchwyty
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podniesione sadzarki ogrodowe, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zraszacze, Wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Wkłady do tac do wysiewu nasion, Wazy nie z metali szlachetnych, Wazony ze szkła,
Wazony szklane podłogowe, Wazony z metali szlachetnych, Wazony
na kwiaty na obrzędy, Wazony podłogowe, 22 Materiały do wyściełania i wypychania, Nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki,
Liny, linki i sznury, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Sieci, Taśmy i pasy, Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, Żagle, Okładziny do pojemników zbiorczych, Osłony
przeciwkurzowe, Osłony płócienne na rośliny, Osłony z tkaniny jutowej do roślin, Pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, Płachty papierowe ochronne, Płótno tamowe, Płótno tamowe
smołowane [górnictwo], Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Wieszaki
na rośliny ze sznurka, Wkładki z tworzyw sztucznych do przechowywania towarów masowych w pojemnikach, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, 29 Jaja ptasie i produkty z jaj,
Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone
owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Batoniki na bazie orzechów będące
zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie
orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi,
Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion wołowy, Buliony, Błyskawiczne zupy miso, Chili con carne (chili z mięsem), Chili con queso,
Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy
owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z juki, Chipsy
ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Chop suey,
Chowder (zupa rybna), Gotowe dania warzywne, Głęboko mrożone
dania warzywne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowane na parze lub opiekane kotleciki
z pasty rybnej [kamaboko], Gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], Galbi [danie z grillowanego mięsa],
Frytki ziemniaczane, Frittaty, Frytki gofrowane, Flaki wołowe, Fasola
przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Falafel, Dolma [faszerowane warzywa], Dipy serowe, Dip fasolowy, Deser z owocami i kremem [fool], Danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae],
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Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], Danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Czipsy z manioku, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Jaja marynowane, Jadalne
gniazda ptaków, Hummus [pasta z ciecierzycy], Gulasze, Gulasz wołowy, Guacamole [pasta z awokado], Grillowane filety rybne, Gotowy
gulasz z curry, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki zawierające
[głównie] boczek, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki
składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba,
Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z drobiu, Gotowe dania z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa,
Mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, Mrożone posiłki
składające się głównie z drobiu, Mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone gotowane ryby, Mięso gotowe
do spożycia, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki
owoców suszonych, Mieszanki do zup, Mieszanka Bombaj (indyjska
przekąska), Kurczak teriyaki, Kurczak smażony, Kurczak grillowany
[yakitori], Krążki z cebuli, Krakersy rybne, Kotlety rybne, Kostki do zup,
Konserwowa wieprzowina z fasolą, Koncentraty zup, Kałamarnica
[przetworzona], Jaja po szkocku, Kawałki kurczaka do kanapek, Płatki
jabłkowe, Potrawy rybne, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Posiłki gotowane składające się
głównie z ryb, Pokrojone sałatki warzywne, Placki ziemniaczane, Placki smażone, Pieczony kurczak, Pasty do zup, Parzona zupa z jajek, Paluszki z twarożku sojowego, Paluszki serowe, Opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], Omlety, Oliwki nadziewane
serem feta w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki
kurczaka w panierce], Nadziewane skórki z ziemniaków, Muffiny jajeczne, Rosół [zupa], Ratatouille, Quenelle [pulpety rybne], Quenelle
[pulpety mięsne], Quenelle (pulpety), Pulpety, Przystawki na bazie
warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede
wszystkim z owoców morza, Przetwory do zup jarzynowych, Przygotowane ślimaki, Przekąski ziemniaczane, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw
strączkowych, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu,
Przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, Przekąski na bazie suszonych
owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie owoców, Przekąski
na bazie sera, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie mięsa,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie kokosu, Tzatziki, Tajine
[gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Szaszłyki, Suszone mięso
wieprzowe, Suszone mięso z kaczki, Suszone mięso kurczaka, Surimi,
Suszona wołowina w paskach, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Smażone placuszki twarogowe, Skwarki, Sałatki z roślin
strączkowych, Skrzydełka kurczaka, Sałatki warzywne, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki owocowe, Sałatki na bazie ziemniaków,
Sałatki gotowe, Sałatki drobiowe, Sałatka ziemniaczana, Sałatka z kurczaka, Sałatka Cezar, Sashimi, Ryba z frytkami, Rosti [placki ziemniaczane z grubo startych ziemniaków], Żywność chłodzona składająca
się głównie z ryb, Zupy z makaronem, Zupy w puszkach, Zupy
w proszku, Zupy błyskawiczne, Zupy bisque, Zupa z kulkami z macy,
Zupy, Zupa miso, Zupa jagodowa, Zupa gumbo, Zapiekanki [żywność], Zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, Zapa-
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kowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny,
Wstępnie ugotowana zupa miso, Wstępnie ugotowana zupa, Wołowina gotowa do spożycia, Wiórki kokosowe, Ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, Desery owocowe, Desery mleczne, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane
z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Deser
z owocami i kremem [fool], 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdze, Ananasy
w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Baozi (nadziewane
kluski gotowane na parze), Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Bibimbap [ryż
z warzywami i wołowiną], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Burrito, Bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), Bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, Calzone [rodzaj
pizzy w kształcie pieroga], Chalupa [meksykańskie placuszki], Cheeseburgery, Chimichanga [rodzaj burrito], Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw,
Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy taco, Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest ryż, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
Czipsy z pity, Czipsy wonton, Czipsy na bazie zbóż, Ciasto z przyprawionymi owocami, Ciasto na bazie jaj, Ciasto kruche z szynką, Ciastka
z prosa, Ciastka owsiane, Ciasteczka ryżowe, Ciasteczka cebulowe,
Ciasta zawierające mięso, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Chrupki zbożowe, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki ryżowe
w kształcie kulek (arare), Chrupki ryżowe, Chrupki kukurydziane
o smaku sera, Chrupki kukurydziane, Chow mein [dania na bazie makaronu], Chow mein [chiński smażony makaron], Chipsy tortilla, Jiaozi
(pierogi nadziewane), Hamburgery w bułkach, Hamburgery gotowane i w bułkach, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe
potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie
makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe posiłki w formie
pizzy, Gotowe pizze, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe dania z ryżu, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gimbap [koreańskie danie
z ryżu], Galareta gryczana (Memilmuk), Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Empanada
(nadziewany pieróg), Dziczyzna w cieście, Drób w cieście, Dmuchane
kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], Dania na bazie ryżu, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Krakersy
o smaku ziołowym, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku sera,
Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy nadziewane serem, Krakersy krewetkowe, Koreczki, kanapeczki, Kluski
ramen, Klejące się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Kleiste ucierane
ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Kleiste kuleczki
ryżowe, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Kandyzowany popcorn,
Kanapki zawierające sałatę, Kanapki zawierające mieloną wołowinę,
Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki z rybą, Kanapki z parówką
[hot dog], Kanapki z mięsem, Kanapki z indykiem, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki,
Mrożone wafle, Mrożone tosty francuskie, Mrożone spody z ciasta
do pizzy, Mrożone spody do pizzy z kalafiora, Mrożone produkty
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone paluszki francuskie, Mięso zapiekane w cieście, Mięso z warzywami w cieście [pot
pie], Mięso w cieście [gotowe], Miękkie precle, Makarony zawierające
nadzienia, Makaron z serem, Lasagne, Kukurydza smażona, Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona pokryta karmelem, Kukurydza palona,
Krótko smażony makaron z warzywami [japchae], Krokiety po chińsku, Krakersy z preparatów zbożowych, Krakersy ryżowe, Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z fasoli mung [bindaetteok], Placki, Pizze
schłodzone, Pizze mrożone, Pizze konserwowane, Pizze bezgluteno-

we, Pizze [gotowe], Pizza, Pierożki z krewetkami, Pierożki ryżowe
przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki ravioli, Paszteciki z wieprzowiny, Paszteciki z kiełbaskami, Paella, Owoce pod kruszonką, Opiekane ziarna kukurydzy, Opiekane kanapki z serem
i z szynką, Okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Naleśniki
słone, Naleśniki mrożone, Naleśniki [cienkie], Naleśniki, Naleśnik
z zieloną cebulą [pajeon], Nachos, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z mąki
ryżowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane
z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski składające się z produktów zbożowych,
Przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski przyrządzone z mąki
ziemniaczanej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie tortilli,
Przekąski na bazie ryżu, Precelki, Potrawy z makaronu, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Posiłki składające się głównie z makaronów, Popcorn smakowy, Popcorn
powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, Placki z nadzieniem z warzyw, Placki z kurczakiem, Sałatka z makaronu typu rurki,
Sałatka z makaronem, Sałatka ryżowa, Sajgonki, Ryżowe pierożki, Ryż
smażony po chińsku, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Ryż
kleisty zawijany w liście bambusa [Zongzi], Ryba w cieście, Risotto,
Ravioli [gotowe], Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Quiche, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Puszkowana
żywność zawierająca makaron, Przetworzona kukurydza do prażenia, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przekąski z kukurydzy w formie
kół, Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski
z kukurydzy, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów,
Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Świeże placki [ciasta], Świeże parówki w cieście, Świeża pizza,
Warzywa w cieście, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Wafle ryżowe, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tortille, Tamales, Tacos [danie meksykańskie], Tabule [sałatka z kuskus], Słodki ryż z orzechami
i owocami głożyny [yaksik], Sushi, Surowe pizze, Spody z ciasta
do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Spody do pizzy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spaghetti i klopsy, Solone wyroby piekarnicze,
Smażone ciastka ryżowe [topokki], Senbei [ciastka ryżowe], Samosy,
Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Zawijana kanapka typu
wrap, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również
mięso, ryby lub warzywa, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami,
Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wstępnie upieczone spody
na pizze, Wrapy z kurczakiem, Wontons (rodzaj chińskich pierożków),
Desery lodowe, Desery czekoladowe, Suflety deserowe, Musy deserowe, Pływające wyspy [deser], Desery z muesli, Vla [holenderski deser mleczny], Crème caramel [karmelowy deser], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Deser
puddingowy na bazie ryżu, Puddingi do użytku jako desery, Gotowe
desery [na bazie czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Budynie deserowe, Budynie deserowe w proszku, Mrożone
mleczne desery w formie batonów, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Słodkie sosy do deserów na bazie mleka
i żółtek (custard), Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe,
Piwo i produkty piwowarskie, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Cydr, Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wino, Wymieszane napoje alkoholowe, Alkohol ryżowy,
Alkoholowy ajerkoniak, Anyżówka [likier], Aperitify, Curaçao [likier],
Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Galaretki z alkoholem, Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalewki, Gruszecznik [napój alkoholowy], Koktajle, Likier z czarnej porzeczki, Likiery, Likiery kremowe, Likiery na bazie kawy, Likiery
ziołowe, Miód pitny, Likier miętowy, Napoje alkoholowe na bazie
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Nira [napój
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Sake, Zamienniki sake, 39
Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, Pakowanie i składowanie
towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Parkowanie,
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przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pawilonów,
Wynajem budynków przenośnych, Usługi zapewniania schronisk
w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share],
Usługi biur zakwaterowania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep
kempingowych, Tymczasowy wynajem pokoi, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, Obsługa zakwaterowania członków
organizacji, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków
przenośnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania
tymczasowego, Zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku
dla pasażerów, Wypożyczanie namiotów, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem przenośnych budynków modułowych, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie,
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach,
Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach,
Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
Puby, Restauracje samoobsługowe, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie
w żywność], Usługi herbaciarni, Usługi doradców w zakresie win,
Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów z sokami, Usługi barów
z fajkami wodnymi, Usługi barów piwnych, Usługi barów i restauracji,
Usługi barowe, Usługi barmanów, Stołówki, Serwowanie żywności
i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
jedzenia i napojów, Rzeźbienie w jedzeniu, Restauracje z grillem, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie bankietów, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji
sprzedających sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
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nos, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji hotelowych, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi prywatnego klubu
kolacyjnego, Usługi pensjonatów, Usługi osobistych kucharzy, Usługi
ogródków piwnych, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
Usługi mobilnych restauracji, Usługi koktajlbarów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Winiarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(111) 345948
(220) 2021 03 16
(210) 526193
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAJONEZ BRACKI
(510), (511) 30 Majonezy, 35 Agencje importowo-eksportowe, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej i handlowej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Informacja
handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama oraz jej prowadzenie
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama ogłoszeniowa, Zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 345949
(220) 2021 03 17
(210) 526211
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) MEDIKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIKAR
(540)

(591) biały, zielony
(531) 02.01.16, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.14, 26.01.14, 29.01.12,
27.05.01
(510), (511) 44 Rehabilitacja, Prywatna klinika, Masaże, Fizjoterapia,
Pielęgniarska opieka medyczna.
(111) 345950
(220) 2021 03 17
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO MAZOWIECKIE
(540)

(210) 526217

(591) czerwony, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21,
05.07.13, 05.07.23
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe produkty
ogrodnicze, Owoce nieprzetworzone, Jabłka nieprzetworzone.
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(111) 345951
(220) 2021 03 17
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) CLIMAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBUCH S.A.
(540)

(210) 526218

(591) biały, granatowy
(531) 01.15.24, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.04,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.
(111) 345952
(220) 2021 03 17
(210) 526226
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) BUD-INVEST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUD-INVEST ENERGY
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej.
(111) 345953
(220) 2021 03 17
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) POZNAJDEALERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poznaj dealera
(540)

(540)

(591) zielony, biały
(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami
i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi klubów książki
prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Dekoracja wystaw
sklepowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi.
(111) 345955
(220) 2021 03 17
(210) 526245
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) FUNDACJA LENDTECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	E-commerce Fintech Connect
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem nowoczesnych technologii, Usługi telekonferencyjne i wideokonferencyjne, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów, konkursów, Redagowanie tekstów i publikowanie książek,
czasopism, broszur, Udostępnianie publikacji elektronicznych.
(111) 345956
(220) 2021 03 17
(210) 526253
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) DZMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZMT by Zimnoch Teodorowski
(540)

(210) 526229

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.03.17, 01.01.01, 01.01.02
(510), (511) 35 Świadczenie usług informacyjnych online obejmujących recenzje i oceny salonów sprzedaży pojazdów silnikowych
publikowane przez użytkowników, Ogłoszenia drobne dotyczące
pojazdów silnikowych i dealerów pojazdów silnikowych, Prowadzenie badań śledzenia zachowań i analizy trendów konsumenckich
w kontekst zakupu towarów i usług salonów sprzedaży i serwisów
pojazdów silnikowych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów.
(111) 345954
(220) 2021 03 17
(210) 526231
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732)	HORDYJEWSKA EWA IGRALION.PL, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGRALION.pl

(531) 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Bankowość, Majątek nieruchomy,
37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi Instalacyjne, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 345957
(220) 2021 03 18
(210) 526259
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) PALUCH TOMASZ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOMASZ PALUCH tatrabooking.pl
(510), (511) 43 Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania.
(111) 345958
(220) 2021 03 18
(210) 526262
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cataroft PF
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
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Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, Krople do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów
medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

budowlany, Tynkowanie, Układanie kabli, Układanie parkietów, Układanie sufitów, Układanie płytek podłogowych, Usługi generalnych
wykonawców budowlanych, Konserwacja i naprawa wyposażenia
budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa.

(111) 345959
(220) 2021 03 18
(210) 526264
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cataroft Free
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, Krople do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów
medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych.

(111) 345961
(220) 2021 03 18
(210) 526282
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stężyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J. M. PTASZKOWIE P OD 1977 R. ZAKOCHANI W KWIATACH
(540)

(111) 345960
(220) 2021 03 18
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) JDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOJNÓW PARK
(540)

(210) 526271

(591) ciemnoszary, czarny, jasnoszary, szary
(531) 26.11.09, 26.11.12, 05.01.16, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi kredytowania
nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, Zarządzanie
portfelem nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Pomoc w zakupie
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Finansowanie projektów deweloperskich, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi
związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Planowanie
inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Finansowanie inwestycji
budowlanych, Pobieranie czynszu, Usługi nabywania gruntu, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 Budowa budynków
na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
Budowa domów, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo mieszkaniowe, Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach,
Konsultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór

(591) granatowy, beżowy
(531) 26.01.18, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Kwiaty naturalne cięte, cebulki kwiatowe, krzewy
róż, kwiaty doniczkowe, rośliny gruntowne ozdobne, 35 Reklama,
Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi exportu i importu oraz usługi udzielania informacji handlowych za pośrednictwem Internetu
o zgrupowaniu rodzajów kwiatów, roślin ozdobnych i innych artykułów florystycznych oraz dodatków florystycznych z myślą o osobach
trzecich, tak by umożliwić tym nabywcom obejrzenie i dokonanie
poprzez Internet zakupu w hurtowni, sklepie, Sprzedaż wysyłkowa
kwiatów, roślin ozdobnych oraz dodatków florystycznych, Promocja
i marketing sprzedaży dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, radia i telewizji, telefonu, Tworzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych do baz komputerowych dotyczących
kwiatów i usług florystycznych, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Organizowanie wystaw i pokazów kwiatów i artykułów florystycznych w celach reklamowych i handlowych,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi negocjacji
handlowych, 39 Transport kwiatów, Pakowanie i organizowanie dostaw kwiatów, roślin ozdobnych i innych artykułów florystycznych.
(111) 345962
(220) 2021 03 18
(210) 526286
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ITOPRIGAST
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 345963
(220) 2021 03 18
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 10
(732) KARCZ KAMIL, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Greenspot
(540)

(210) 526315

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05.03.13, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Szklarnie z metalu, Szklarnie będące nieruchomymi
konstrukcjami metalowymi, 19 Niemetalowe konstrukcje szklarni, 37
Budowa szklarni, 44 Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
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(111) 345964
(220) 2021 03 19
(210) 526324
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 04
(732)	SZYCHULSKA AGNIESZKA BIPROKON
BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH, Ostrów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIPROKON
(510), (511) 37 Usługi budowlane, usługi instalacyjno-montażowe,
usługi dekarskie, usługi wykończeniowe, usługi blacharskie, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi konserwacji zabytków, nadzór
budowlany, nadzór autorski i inwestorski, sprzątanie i czyszczenie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, roboty wydobywcze, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, 42 Usługi projektowe, sporządzanie projektów technicznych,
badania i ekspertyzy techniczne, sporządzanie projektów koncepcyjnych, projektowanie technologii elewacyjnych, wymiarowanie i analiza wytrzymałościowa szkła, analizy zagadnień inżynieryjno–technicznych w szczególności przy wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań
oraz technologii, uzgadnianie projektów oraz uzyskiwanie pozwoleń
niezbędnych w procesie inwestycyjnym, sporządzanie projektów
przetargowych, budowlanych, wykonawczych, warsztatowych i montażowych, projektowanie budynków, elewacji oraz dekoracji wnętrz,
badania i ekspertyzy techniczne, wykonywanie obliczeń technicznych,
doradztwo techniczne, doradztwo budowlane, inżynieria techniczna,
planowanie urbanistyczne, prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób
trzecich, usługi architektoniczne, usługi geodezyjne, kosztorysowanie, sporządzanie audytów, certyfikatów i świadectw energetycznych,
opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennych budowy lub
rozbudowy budowli, budynków i obiektów budowlanych.
(111) 345965
(220) 2021 03 19
(210) 526332
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 04
(732) CZECH TOMASZ ZUTOMTECH, Rydułtowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMOGBASE
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
(111) 345966
(220) 2021 03 19
(210) 526336
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NATURE MATURE
(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.

(510), (511) 30 Cukierki, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym,
Wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, Wyroby cukiernicze z mąki,
Wyroby cukiernicze z czekolady, Słodycze [cukierki], Słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze, Wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, Polewy cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ciasta, Ciasta
czekoladowe, 43 Kawiarnia, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
restauracyjne.

(111) 345968
(220) 2021 03 18
(210) 526344
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732)	HOLISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICA EXCELLENT FROM NATURE
(540)

(591) szary, jasnoszary, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla
zwierząt.
(111) 345969
(220) 2021 04 22
(210) 526345
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENERAL CARGO
(540)

(591) szary, zielony
(531) 07.01.24, 07.15.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów.

(111) 345967
(220) 2021 03 19
(210) 526338
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 04
(732) BIAŁEK MARTA DZIEWCZYNY I SŁODYCZE, Uścikowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIEWCZYNY I SŁODYCZE
(540)

(111) 345970
(220) 2021 03 18
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 10
(732) DR. PETCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COUNTRY&NATURE
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.24

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt
domowych, Artykuły do żucia dla zwierząt domowych, w tym kości
do żucia dla psów, Kości jadalne dla psów, Suchary dla psów, Preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, Dodatki do żywności dla
zwierząt domowych dla celów niemedycznych.

(210) 526352
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(111) 345971
(220) 2021 03 19
(210) 526384
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT RIVIERA PARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVIERA PARK
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.04.02
(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 papierowe 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 zamó-

57

wienie 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
ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne,
Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych
usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja
o powyższych usługach.

(111) 345972
(220) 2021 03 19
(210) 526386
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) MARVIPOL NARWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LAZUROVA CONCEPT
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(540)

(591) czarny, biały, beżowy, złoty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(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 papierowe 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, archi-

tektury 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 ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie
i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.

(111) 345973
(220) 2021 03 21
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 04
(732) MAŚLANKA ANDRZEJ MVJ, Wysoka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Reanimocni
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 526410

(111) 345974
(220) 2021 03 21
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732)	HAMDI ARLENA ANIMATRIA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) animatria
(540)

(210) 526413

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04

Nr 39/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 Usługi związane z organizacją eventów oraz animacji
odbywających się w celach reklamowych, handlowych i promocyjnych, 41 Usługi związane z organizacją eventów oraz animacji organizowanych w celach innych niż reklamowe i handlowe.

(111) 345975
(220) 2021 03 21
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732) PINO I OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINOLA KUCHNIA NA WIDOKU
(540)

(210) 526415

(591) biały, zielony, czerwony, czarny
(531) 11.01.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek,
Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Steki wołowe, Steki
z mięsa, 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi
ogródków piwnych, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie bankietów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 345976
(220) 2021 03 22
(210) 526444
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732)	GRABIŃSKI KRZYSZTOF, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POMIANUS
(510), (511) 20 Figurki z drewna, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby
ścienne z wosku, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, Rzeźby
drewniane, Meble, 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,
36 Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie i obsługa konferencji, 45 Usługi
dozorcze [konsjerż].
(111) 345977
(220) 2021 03 20
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	GUSTAW GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G Gustaw Gemini

(210) 526453
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(540)

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi ochrony osób i mienia, Monitoring, Usługi
ochroniarskie, eskorta-ochrona osobista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wykonania usługi logistyki w zakresie usługi
ochroniarskiej w systemie bezpieczeństwa i antywłamaniowym, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 345978
(220) 2021 03 19
(210) 526454
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) KUCHNIA WŁOSKA BEATA SEWERYN, ŁUKASZ PRZYBYLSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIMIENTO
(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, 43 Doradztwo kulinarne, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się
na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie restauracji
[brasserie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(111) 345979
(220) 2021 03 22
(210) 526455
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA COSMIC WELLNESS
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do kąpieli i pod prysznic, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Preparaty kosmetyczne
do kąpieli i pod prysznic.
(111) 345980
(220) 2021 03 22
(210) 526463
(151) 2021 08 20
(441) 2021 04 26
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHILLOUT
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 345981
(220) 2021 03 22
(210) 526464
(151) 2021 08 20
(441) 2021 04 26
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHILL-OUT
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 345982
(220) 2021 03 22
(210) 526465
(151) 2021 08 20
(441) 2021 04 26
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ZŁAP I CHAP
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(111) 345986
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732)	SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ID
(540)

(210) 526481

(111) 345983
(220) 2021 03 22
(210) 526466
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARCIAŃSKA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.
(111) 345984
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 10
(732)	NOWAK-SZABAT MARIA, Krynki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Agni
(540)

(210) 526478

(591) niebieski, jasnożółty, ciemnożółty, żółty, pomarańczowy,
czerwony
(531) 01.15.05, 26.02.07, 26.02.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 9 E-booki, Książki audio, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Podręczniki
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki elektroniczne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Mobilne aplikacje,
Aplikacje do pobrania, 16 Książki, Drukowane materiały szkoleniowe,
Podręczniki instruktażowe, 30 Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: suplementy diety, suplementy żywnościowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, e-booki, książki audio, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, podręczniki szkoleniowe
w formie elektronicznej [do pobrania], książki elektroniczne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, mobilne aplikacje, aplikacje
do pobrania, książki, drukowane materiały szkoleniowe, podręczniki
instruktażowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, herbaty
ziołowe [napary], 39 Organizacja i rezerwacja podróży, 41 Usługi edukacyjne dotyczące magnetyzmu ajurwedyjskiego, Trening jogi, Trening
medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Nauczanie praktyk
medytacyjnych, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne związane z jogą,
Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, Prowadzenie
kursów, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, 44 Terapia ajurwedyjska, Psychoterapia holistyczna, Usługi w zakresie medytacji, Masaż, Konsultacje psychologiczne.
(111) 345985
(220) 2021 03 22
(210) 526480
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) OSTROWSKI ERYK, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pan Puszek
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Cydr
bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Napoje na bazie owoców
lub warzyw, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr,
Wino winogronowe, Wino owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje
zawierające wino [szprycer], 35 Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, 41 Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja imprez rozrywkowych.
(111) 345987
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ID DRINK ID EST 1927
(540)

(210) 526482

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Cydr
bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Napoje na bazie owoców
lub warzyw, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr,
Wino winogronowe, Wino owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje
zawierające wino [szprycer], 35 Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, 41 Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja imprez rozrywkowych.
(111) 345988
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) ŚLIWERSKA MAGDALENA, Młyńsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOGFLIX

(210) 526484
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(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane na płytach, Książki audio,
Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne
nagrania dźwiękowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Środki
edukacyjne do pobrania, Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 35 Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na płytach, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, nagrania wideo, nagrania audio, filmy do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, pliki
multimedialne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty
CD], nagrane płyty DVD, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, środki
edukacyjne do pobrania, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Usługi w zakresie publikowania online, Udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie
i szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt
na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Nauka tresury zwierząt,
Szkolenie w obchodzeniu się z psami, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Wydawanie audiobooków.

(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane na płytach, Książki audio,
Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne
nagrania dźwiękowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Środki
edukacyjne do pobrania, Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 35 Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na płytach, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, nagrania wideo, nagrania audio, filmy do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, pliki
multimedialne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty
CD], nagrane płyty DVD, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, środki
edukacyjne do pobrania, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Usługi w zakresie publikowania online, Udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie
i szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt
na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Nauka tresury zwierząt,
Szkolenie w obchodzeniu się z psami, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Wydawanie audiobooków.

(111) 345989
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) ŚLIWERSKA MAGDALENA, Młyńsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGFLIX
(540)

(111) 345990
(220) 2021 03 22
(210) 526494
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) TEKIELI KATARZYNA, NAZARKO JUSTYNA SPÓŁKA CYWILNA,
Rybna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Faramuszka
(510), (511) 21 Kubki, Kubki szklane, Kubki gliniane, Kubki ceramiczne,
Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kubki podróżne, Kubki termiczne, Kubki do mieszania, Filiżanki i kubki, Kubki do karmienia, Uchwyty
na kubki, Kubki z porcelany, Kubki do kawy, Kubki do napojów, Stojaki, wieszaki na kubki, Kubki z gliny garncarskiej, Kubki wykonane
z ceramiki, Kubki wykonane z porcelany, Kubki z podwójną ścianką,
Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Filiżanki gliniane, Filiżanki,
Filiżanki na herbatę, Filiżanki do kawy, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Gliniane doniczki, Doniczki szklane, Doniczki okienne, Doniczki
porcelanowe, Podstawki do doniczek, Doniczki do kwiatów, Doniczki
na kwiaty, Doniczki do roślin, Osłony niepapierowe na doniczki, Plastikowe wieka na doniczki, Doniczki ozdobne z porcelany, Uchwy-

(531) 03.01.08, 16.01.04, 16.01.25, 27.05.01

(210) 526485
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ty na doniczki na kwiaty, Wsporniki do podtrzymywania kwiatów
doniczkowych, Podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], Osłony
na doniczki nie z papieru, Szklane karafki, Donice szklane, Zastawa
stołowa, Ceramiczna zastawa stołowa, Serwisy [zastawy stołowe],
Zastawa stołowa obiadowa, Porcelanowa zastawa stołowa, Szklana
zastawa stołowa, Podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek,
Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, Płytkie miski, Miski na cukierki, Miski na kwiaty, Miski ze szkła,
Miski na orzechy, Miski do mieszania, Miski na owoce, Miski do mycia
palców, Dzbanki, Dzbanki kuchenne, Dzbanki na śmietankę, Dzbanki próżniowe (Nieelektryczne-), Dzbanki na wino, Dzbanki na mleko,
Słoiki, dzbanki szklane, Dzbanki na syropy, Dzbanki do kawy, Dzbanki do piwa, Dzbanki z metali szlachetnych, Dzbanki nieelektryczne
do parzenia kawy, Nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, Cukiernice, Formy cukiernicze, Zestawy na cukier i śmietankę, Solniczki, Solniczki i pieprzniczki, Pieprzniczki, Młynki do pieprzu, Młynki
do pieprzu, ręczne, Młynki do soli i pieprzu, Zestawy na oliwę, ocet,
sól i pieprz, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Talerze, Talerze dekoracyjne, Talerze deserowe, Kubki metalowe, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: kubki, kubki szklane, kubki gliniane, kubki ceramiczne, kubki plastikowe, kubki
porcelanowe, kubki podróżne, kubki termiczne, kubki do mieszania,
filiżanki i kubki, kubki do karmienia, uchwyty na kubki, kubki z porcelany, kubki do kawy, kubki do napojów, stojaki, wieszaki na kubki,
kubki z gliny garncarskiej, kubki wykonane z ceramiki, kubki wykonane z porcelany, kubki z podwójną ścianką, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, filiżanki gliniane, filiżanki, filiżanki na herbatę, filiżanki do kawy, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, gliniane doniczki,
doniczki szklane, doniczki okienne, doniczki porcelanowe, podstawki
do doniczek, doniczki do kwiatów, doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, osłony niepapierowe na doniczki, plastikowe wieka na doniczki, doniczki ozdobne z porcelany, uchwyty na doniczki na kwiaty,
wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, podstawki
pod doniczki na kwiaty [spodki], osłony na doniczki nie z papieru,
szklane karafki, donice szklane, zastawa stołowa, ceramiczna zastawa
stołowa, serwisy [zastawy stołowe], zastawa stołowa obiadowa, porcelanowa zastawa stołowa, szklana zastawa stołowa, podstawki pod
szklanki (zastawa stołowa), serwisy do kawy [zastawa stołowa], zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, przybory kuchenne i zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, płytkie miski, miski na cukierki,
miski na kwiaty, miski ze szkła, miski na orzechy, miski do mieszania,
miski na owoce, miski do mycia palców, dzbanki, dzbanki kuchenne,
dzbanki na śmietankę, dzbanki próżniowe (nieelektryczne-), dzbanki
na wino, dzbanki na mleko, słoiki, dzbanki szklane, dzbanki na syropy, dzbanki do kawy, dzbanki do piwa, dzbanki z metali szlachetnych,
dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, nieelektryczne dzbanki
do parzenia kawy, cukiernice, formy cukiernicze, zestawy na cukier
i śmietankę, solniczki, solniczki i pieprzniczki, pieprzniczki, młynki
do pieprzu, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do soli i pieprzu, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
talerze, talerze dekoracyjne, talerze deserowe, kubki metalowe, świece, świeczki, świece stołowe, świece zapachowe, świece perfumowane, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], zestawy świeczek,
knoty do świec, świece do oświetlenia, długie cienkie świece, wosk
do wyrobu świec, świeczki do dekoracji ciast, wosk pszczeli do produkcji świec, świeczki używane jako lampki nocne, herbata lecznicza, papeteria zapachowa, kasetki na papeterię [artykuły biurowe],
bibułka, dekoracje na stół z papieru, dekoracje z papieru [flagi], filtry
do kawy papierowe, girlandy papierowe, maty papierowe, maty pod
nakrycia stołowe z tektury, maty stołowe z kartonu, maty stołowe
z papieru, papierowe obrusy, drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia papierowe, dzienniki, etui do notatników, etui na przybory
do pisania, fiszki, kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki do opakowań na prezenty, kartki motywacyjne, kartki okolicznościowe, karty czyste, karty obrazkowe, karty okolicznościowe, notesy,
notatniki, nalepki, notesy kieszonkowe, notesy [artykuły papiernicze],
pamiętniki, dzienniki, papier do pisania [listowy], herbaty, herbata,
herbata zielona, mate [herbata], liście herbaty, herbata chai, herbata
czarna [herbata angielska], herbaty owocowe, herbata jaśminowa,
herbata czarna, herbata miętowa, żółta herbata, herbata imbirowa,
biała herbata, kawa, kawa niepalona, kawa mielona, kawa aromatyzowana, mrożona kawa, kawa w formie parzonej.

(111) 345991
(220) 2021 03 22
(210) 526498
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) OKOŃ ŁUKASZ MASTEREDUKACJA.PL, Mączniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) masterEdukacja www.masteredukacja.pl
(540)

(591) biały, niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.07.01, 09.07.05, 09.07.22
(510), (511) 35 Prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej i Internetu w zakresie mebli szkolnych i przedszkolnych,
krzeseł szkolnych i przedszkolnych, ławek i stolików szkolnych i przedszkolnych, biurek, szaf i zestawów mebli szkolnych i przedszkolnych,
gablot, regałów szatniowych, szafek metalowych, foteli i foteli obrotowych, mebli i regałów do biblioteki, ławek korytarzowych, stołów
stołówkowych, świetlicowych i konferencyjnych, prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu w zakresie
monitorów interaktywnych, statywów do monitorów interaktywnych, podłóg interaktywnych, programów multimedialnych, programów logopedycznych, komputerowych programów edukacyjnych,
programów komputerowych do specjalnych potrzeb edukacyjnych,
tablic interaktywnych, projektorów interaktywnych, wyposażenia
do pracowni językowych, komputerów, sprzętu komputerowego,
urządzeń i osprzętu elektrycznego i elektronicznego do współpracy
z komputerem, nagłośnienia, robotów interaktywnych, wyposażenia
do laboratoriów przedmiotowych oraz tablic szkolnych.
(111) 345992
(220) 2021 03 22
(210) 526505
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IWUR INSTYTUT WYCEN
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Wycena nieruchomości, Wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe.
(111) 345993
(220) 2021 03 22
(210) 526506
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IWUR
INSTYTUT
WYCEN
UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH
(540)

(591) szary, czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Wycena nieruchomości, Wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe.

(111) 345994
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) PRA Group, Inc., Norfolk (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 526528

(591) niebieski, żółty, zielony
(531) 25.05.25, 29.01.13, 25.05.01, 25.05.02, 25.05.05, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej,
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aukcyjne, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi wypełniania
zeznań podatkowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wyszukiwanie Informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe programami
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje ściągania
wierzytelności, Analizy finansowe, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty
kosztowności, Doradztwo finansowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych,
Faktoring, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy,
Maklerstwo, Notowania giełdowe, Organizacja zbiórek, Organizowa-
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nie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw,
Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje
finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi aktuarialne, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi
finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Weryfikacja czeków, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią
na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami,
Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością.

(111) 345995
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) PRA Group, Inc., Norfolk (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRA Group
(540)

(210) 526529

(591) granatowy, szary, niebieski, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej,
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aukcyjne, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi wypełniania
zeznań podatkowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wyszukiwanie Informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe programami
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje ściągania
wierzytelności, Analizy finansowe, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty
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kosztowności, Doradztwo finansowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych,
Faktoring, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy,
Maklerstwo, Notowania giełdowe, Organizacja zbiórek, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw,
Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje
finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi aktuarialne, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi
finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Weryfikacja czeków, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią
na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami,
Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością.

(111) 345996
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) PRA Group, Inc., Norfolk (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRA Group
(540)

(210) 526531

(591) granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej,
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aukcyjne, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi wypełniania
zeznań podatkowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlo-

we, Wyszukiwanie Informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe programami
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje ściągania
wierzytelności, Analizy finansowe, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty
kosztowności, Doradztwo finansowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych,
Faktoring, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy,
Maklerstwo, Notowania giełdowe, Organizacja zbiórek, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw,
Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje
finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi aktuarialne, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi
finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Weryfikacja czeków, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią
na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami,
Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością.

(111) 345997
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) PASEK TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA TK
(540)

(210) 526536

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Organizowanie finansowania projektów budowlanych,
Usługi finansowania, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Pożyczanie pod zastaw, Zarządzanie nieruchomością, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, Usługi związane z wykonywaniem budynków, Usługi
przedsiębiorstw specjalizujących się pracami w zakresie budownictwa, Usługi związane z naprawami, tj. usługi przywracające obiekt
do stanu używalności po jego zużyciu uszkodzeniu, pogorszeniu się
jakości lub częściowym uszkodzeniu (restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być przywrócone
do stanu pierwotnego), Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek
ich cech, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, Czyszczenie
budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Konsultacje budowlane, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 345998
(220) 2021 03 22
(151) 2021 09 09
(441) 2021 04 26
(732) PASEK TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 526537
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(540)	GRUPA TK
(510), (511) 36 Organizowanie finansowania projektów budowlanych,
Usługi finansowania, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Pożyczanie pod zastaw, Zarządzanie nieruchomością, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, Usługi związane z wykonywaniem budynków, Usługi
przedsiębiorstw specjalizujących się pracami w zakresie budownictwa, Usługi związane z naprawami, tj. usługi przywracające obiekt
do stanu używalności po jego zużyciu uszkodzeniu, pogorszeniu się
jakości lub częściowym uszkodzeniu (restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być przywrócone
do stanu pierwotnego), Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek
ich cech, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, Czyszczenie
budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Konsultacje budowlane, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 345999
(220) 2021 03 22
(210) 526544
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732)	GRALKA MARTYNA AVENUE ESTETIC, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AVENUE ESTETIC
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi pielęgnacji urody, Doradztwo dotyczące urody, Udzielanie informacji o urodzie, Doradztwo
dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja urody, Kosmetyczny
zabieg laserowy skóry, Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania
brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi salonów
piękności, Usługi tatuażu brwi, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Usuwanie cellulitu z ciała, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi przedłużania rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Zabiegi depilacyjne, Masaż, Doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, Zabiegi złuszczające twarzy i ciała, Powiększanie
i modelowanie ust kwasem hialuronowym, Wypełnianie zmarszczek
hialuronowym, Usługi kosmetologii estetycznej.
(111) 346000
(220) 2021 03 23
(210) 526548
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE SOKOŁÓW ROŚLINNY
(540)
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(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 346002
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ZIMNOCH KRZYSZTOF, Markowszczyzna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALARNIA KAWY ŚWIATA
(540)

(210) 526560

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.12, 01.05.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kawy.
(111) 346003
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GÓRSKIE SPECJAŁY z Sanoka
(540)

(210) 526561

(591) złoty
(531) 24.17.02, 26.13.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 Mleko, Śmietana, Jogurt, Kefir, Masło, Sery, Produkty
mleczarskie.

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 346001
(220) 2021 03 23
(210) 526551
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE SOKOŁÓW ROŚLINNY

(111) 346004
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GÓRSKIE SPECJAŁY z Zakopanego
(540)

(210) 526563

(591) złoty
(531) 01.15.15, 24.17.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 Mleko, Śmietana, Jogurt, Kefir, Masło, Sery, Produkty
mleczarskie.

66

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 39/2021

(111) 346005
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) MORDKOWICZ ZBIGNIEW, Płock (PL);
MORDKOWICZ MARZANNA, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MORDEX
(510), (511) 25 Odzież. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 526564

konferencji i imprez kulturalnych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ogłoszeń, 41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, Nauczanie z wykorzystaniem technik
komputerowych i Internetu, Publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, Prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.

(111) 346006
(220) 2021 03 23
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) MORDKOWICZ ZBIGNIEW, Płock (PL);
MORDKOWICZ MARZANNA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORDEX BODYBUILDING GYM
(540)

(210) 526565

(111) 346008
(220) 2021 03 24
(210) 526573
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EEE Energy and Environmental Engineering
(540)

(591) czarny, szary
(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 346007
(220) 2021 03 24
(210) 526572
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EEE Energy and Environmental Engineering
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe, 16 Publikacje
naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla studentów, Zeszyty
naukowe, Monografie, Czasopisma naukowo-techniczne, Albumy,
Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze,
Katalogi, Koperty, Notatniki, Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra,
Ołówki, Obwoluty, Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytówki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy,
Bluzki, Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi organizowania
i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe, 16 Publikacje
naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla studentów, Zeszyty
naukowe, Monografie, Czasopisma naukowo-techniczne, Albumy,
Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze,
Katalogi, Koperty, Notatniki, Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra,
Ołówki, Obwoluty, Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytówki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy,
Bluzki, Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi organizowania
i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,
konferencji i imprez kulturalnych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ogłoszeń, 41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, Nauczanie z wykorzystaniem technik
komputerowych i Internetu, Publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, Prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.
(111) 346009
(220) 2021 03 24
(210) 526589
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 04
(732) WORK CARPEDIEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WORK CARPEDIEM POLAND
(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], Za-
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rządzanie 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) 346010
(220) 2021 03 24
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BRDYS PAWEŁ, Ełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SZANTA
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREATOR ATHLETIC
(540)

(210) 526606

(531) 26.04.15, 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(591) granatowy, biały
(531) 18.03.02, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody, 33 Wódka.
(111) 346011
(220) 2021 03 24
(210) 526608
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	ELIN PPH
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 346012
(220) 2021 03 24
(210) 526620
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 04
(732) PIESIEWICZ BRUNO, Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THOR
(510), (511) 13 Tłumiki do broni, Tłumiki do broni palnej.
(111) 346013
(220) 2021 03 24
(210) 526624
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) KUGUART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUGUART
(510), (511) 37 Usługi budowlane i naprawy budynków, Remontowanie budynków, Budowa ścianek działowych, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć ścian, Układanie pokryć podłogowych, Instalacja
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Budowa nieruchomości [budownictwo], Instalacja systemów oświetleniowych,
Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja
urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Konserwacja i naprawa
instalacji w budynkach, Malowanie i lakierowanie, Naprawcze roboty
budowlane, Odnawianie wnętrz budynków, Montaż drzwi i okien.
(111) 346014
(220) 2021 03 25
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) KURDIN IGOR, Warszawa (PL)

(210) 526628

(111) 346015
(220) 2021 03 24
(210) 526646
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 04
(732) BIO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczukowskie Górki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRAMED
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Cyjanamid wapniowy (nawóz), Fosforany (nawozy),
Gips do stosowania jako nawóz, Guano (nawóz ptasi), Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy z mączki rybnej, Organiczne pozostałości
pofermentacyjne (nawóz), Sole (nawozy), Superfosfaty (nawozy), Torf
(nawóz), Wodorosty (nawóz), Żużel (nawóz).
(111) 346016
(220) 2021 03 25
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 04
(732) BEYER-WYGOŃSKA SYLWIA VITA DIET
CATERING DIETETYCZNY, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vita Diet Catering Dietetyczny
(540)

(210) 526650

(591) biały, jasnozielony
(531) 11.03.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 346017
(220) 2021 03 25
(210) 526653
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 04
(732)	ALLURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓŁWINNI TU WINO MYŚLI O TOBIE
(540)

(591) fioletowy, czarny, szary
(531) 19.07.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wina, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wina, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów do wina, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do wina, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków zawierających wino, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków zawierających wino.
(111) 346018
(220) 2021 03 25
(210) 526660
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Melvit e-flakes
(510), (511) 30 Mąka, Mąka ziemniaczana, Mąka kukurydziana, Mąka
sojowa, Mąka sojowa używana do żywności, Mąka ryżowa, Śniadaniowe płatki ryżowe, Mieszanki spożywcze składające się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, Mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, Pieczywa chrupkie, Płatki kukurydziane, Przekąski
wykonane z mąki kukurydzianej, Płatki owsiane, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie zbóż, Produkty spożywcze na bazie
owsa, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Kukurydza przetworzona, Ryż, Wyroby piekarnicze, Kasza gryczana, Kasza perłowa,
Kasza kukurydziana, Kuskus [kasza], Ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, Przekąski wykonane z mąki ryżowej.
(111) 346019
(220) 2021 03 24
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	SZYDŁOWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIĘSTROJĘ by Anna Szydłowska
(540)

(210) 526661

(531) 09.03.14, 27.05.01, 09.03.09
(510), (511) 25 Odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, niemowlęca, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, akcesoria odzieżowe, akcesoria mody, bielizna osobista damska, bielizna
osobista męska, bielizna osobista dziecięca, piżamy, Odzież ze skóry, okrycia wierzchnie damskie, okrycia wierzchnie męskie, okrycia
wierzchnie dziecięce, w tym prochowce, peleryny, pelisy, poncza,
Nakrycia głowy damskie, nakrycia głowy męskie, nakrycia głowy
dziecięce, apaszki, szaliki, Paski, Pasy do pończoch, Turbany, Woalki, Pasy do przechowywania pieniędzy, Płaszcze kąpielowe, Wyroby
pończosznicze, pończochy, rajtuzy, skarpetki, pończochy wchłaniające pot, potniki, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Śliniaki nie papierowe, Stroje kąpielowe, płaszcze kąpielowe, Stroje plażowe, Stroje na maskaradę, Togi, Obuwie i akcesoria

do obuwia, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, 35
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, Obsługa programów lojalnościowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, Organizowanie aukcji internetowych,
Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi administracyjne
w zakresie kart lojalnościowych, Usługi agencji importowe-eksportowych, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne on-line, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowe-eksportowe, Usługi klubów klienta dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z e sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie przeprowadzania
badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi.

(111) 346020
(220) 2021 03 25
(210) 526662
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Melvit e-porridge
(510), (511) 30 Mąka, Mąka ziemniaczana, Mąka kukurydziana, Mąka
sojowa, Mąka sojowa używana do żywności, Mąka ryżowa, Śniadaniowe płatki ryżowe, Mieszanki spożywcze składające się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, Mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, Pieczywa chrupkie, Płatki kukurydziane, Przekąski
wykonane z mąki kukurydzianej, płatki owsiane, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie zbóż, Produkty spożywcze na bazie
owsa, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
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życia przez ludzi, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Kukurydza przetworzona, Ryż, Wyroby piekarnicze, Kasza gryczana, Kasza perłowa,
Kasza kukurydziana, Kuskus [kasza], Ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, Przekąski wykonane z mąki ryżowej.

(111) 346021
(220) 2021 04 02
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732)	SOBIK PIOTR STAR MANAGER, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	S
(540)

(210) 527007

(591) biały, beżowy, ciemnoróżowy, ciemnozielony, ciemnożółty,
czarny, pomarańczowy, szary, ciemnopomarańczowy
(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe gry losowe, Gry wideo-gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów
kinematograficznych, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski magnetyczne, Magnetyczne nośniki danych, Dyski optyczne, Hologramy,
Kasety wideo, Kasety wideo z grami, Nośniki do rejestracji dźwięku,
Płyty fonograficzne, Magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, Programy gier komputerowych, Programy komputerowe-software ładowalny, Programy komputerowe, włączając
oprogramowanie do łączenia cyfrowych mediów audio i wideo
z globalną komputerową siecią informacyjną, Taśmy magnetyczne,
Taśmy wideo, Filmy komediowe, Filmy dramatyczne, Filmy akcji,
Filmy przygodowe i/lub animowane, Płyty winylowe z nagraniami,
Taśmy audio, Taśmy audio-wideo, Kasety audio-wideo, Dyski audio-wideo oraz DVD z nagraniami muzycznymi, komediowymi, dramatycznymi z akcją, przygodą i/lub z nagraniami animowanymi, Taśmy
audio z nagraniami komediowymi, dramatycznymi, akcją, przygodą,
animacja i muzyka oraz broszury sprzedawane z nimi jako całość,
Sprzęt do gier sprzedawany jako część oprzyrządowania do gier
komputerowych typu zgadywanki słowne, Akcesoria do telefonów
komórkowych, włączając akcesoria służące do prowadzenia rozmów
bez użycia rąk, Pokrowce i obudowy do telefonów komórkowych,
16 Książki, Komiksy, Książeczki dla dzieci, Podręczniki, Czasopisma,
Gazety, Periodyki, Mapy, Materiały do nauczania, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, Papier firmowy, Papier od owijania
prezentów, Okładki na książki, Zakładki, Teczki papierowe, Skoroszyty, Koperty, Papeteria, Karty pocztowe, Znaczki pocztowe, Materiały
promocyjne, Katalogi, Prospekty, Publikacje wymiennokartkowe,
Afisze, Plakaty, Banery, Buttony, Pieczęcie papierowe, Emblematy,
Kalendarze, Notatniki-notesy, Foldery, Dyplomy, Proporczyki, Flagi i chorągiewki papierowe, Fotografie, Materiały piśmienne, Długopisy, Ołówki, Pióra, Tablice ogłoszeniowe z papieru lub tektury,
Worki z tworzyw sztucznych, Reklamówki, 25 Odzież, w tym odzież
sportowa, T-shirty, Koszulki sportowe, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule,
Krawaty, Kurtki, Płaszcze, Spodnie, Spodenki, Szorty, Spódnice, Sukienki, Dresy, Bielizna, Kąpielówki, Getry, Skarpetki, Nakrycia głowy,
Czapki, Szaliki, Obuwie, w tym buty sportowe, Obuwie gimnastyczne, 28 Przenośne-podręczne gry komputerowe, Artykuły sportowe
i gimnastyczne, Gry i zabawki, Piłki, Maskotki, 41 Gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra-
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nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, kongresów,
konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Reżyseria filmowa, inna niż
reżyseria filmów reklamowych, Usługi pokazów filmowych, Wystawianie spektakli na żywo.

(111) 346022
(220) 2021 04 02
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732)	SOBIK PIOTR STAR MANAGER, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	S
(540)

(210) 527008

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski,
ciemnopomarańczowy, ciemnoróżowy, ciemnozielony,
pomarańczowy, czerwony, szary, zielony, żółty, czarny,
ciemnożółty, beżowy, jansozielony, niebieski
(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe gry losowe, Gry wideo-gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów
kinematograficznych, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski magnetyczne, Magnetyczne nośniki danych, Dyski optyczne, Hologramy, Kasety wideo, Kasety wideo z grami, Nośniki do rejestracji dźwięku, Płyty
fonograficzne, Magnetyczne nośniki informacji, Optyczne nośniki
informacji, Programy gier komputerowych, Programy komputerowe-software ładowalny, Programy komputerowe, włączając oprogramowanie do łączenia cyfrowych mediów audio i wideo z globalną
komputerową siecią informacyjną, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Filmy komediowe, Filmy dramatyczne, Filmy akcji, Filmy przygodowe i/lub animowane, Płyty winylowe z nagraniami, Taśmy
audio, Taśmy audio-wideo, Kasety audio-wideo, Dyski audio-wideo
oraz DVD z nagraniami muzycznymi, komediowymi, dramatycznymi z akcją, przygodą i/lub z nagraniami animowanymi, Taśmy audio
z nagraniami komediowymi, dramatycznymi, akcją, przygodą, animacja i muzyka oraz broszury sprzedawane z nimi jako całość, Sprzęt
do gier sprzedawany jako część oprzyrządowania do gier komputerowych typu zgadywanki słowne, Akcesoria do telefonów komórkowych, włączając akcesoria służące do prowadzenia rozmów bez użycia rąk, Pokrowce i obudowy do telefonów komórkowych, 16 Książki,
Komiksy, Książeczki dla dzieci, Podręczniki, Czasopisma, Gazety,
Periodyki, Mapy, Materiały do nauczania, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, Papier firmowy, Papier od owijania prezentów,
Okładki na książki, Zakładki, Teczki papierowe, Skoroszyty, Koperty,
Papeteria, Karty pocztowe, Znaczki pocztowe, Materiały promocyjne, Katalogi, Prospekty, Publikacje wymiennokartkowe, Afisze, Plakaty, Banery, Buttony, Pieczęcie papierowe, Emblematy, Kalendarze,
Notatniki-notesy, Foldery, Dyplomy, Proporczyki, Flagi i chorągiewki papierowe, Fotografie, Materiały piśmienne, Długopisy, Ołówki,
Pióra, Tablice ogłoszeniowe z papieru lub tektury, Worki z tworzyw
sztucznych, Reklamówki, 25 Odzież, w tym odzież sportowa, T-shirty, Koszulki sportowe, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Krawaty, Kurtki,
Płaszcze, Spodnie, Spodenki, Szorty, Spódnice, Sukienki, Dresy, Bielizna, Kąpielówki, Getry, Skarpetki, Nakrycia głowy, Czapki, Szaliki,
Obuwie, w tym buty sportowe, Obuwie gimnastyczne, 28 Przenośne
podręczne gry komputerowe, Artykuły sportowe i gimnastyczne,
Gry i zabawki, Piłki, Maskotki, 41 Gry oferowane w systemie on-line
z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej
w sieci dla użytkowników sieci, Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
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przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, kongresów, konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych
niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Usługi pokazów filmowych, Wystawianie spektakli na żywo.

(111) 346023
(220) 2021 03 29
(210) 527055
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Private Label Tissue
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 10 Maseczki ochronne papierowe, 16 Papier higieniczny, papier toaletowy, Ręczniki papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Serwetki stołowe papierowe, Serwety na stół papierowe.
(111) 346024
(220) 2021 03 29
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 04
(732)	HELIEAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HeliEast
(540)

(210) 527060

(591) biały, niebieski
(531) 24.15.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Helikoptery, 39 Transport helikopterowy.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Legal English Premium
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 25.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aplikacje
komputerowe do pobrania, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Pliki
muzyczne do pobierania, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Biuletyny
informacyjne, Książki, Materiały drukowane, Periodyki [czasopisma],
Podręczniki [książki], 41 Tłumaczenia, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Publikowanie książek,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Informacja o edukacji, Sprawdziany edukacyjne, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Kursy korespondencyjne, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 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 tekstów, innych niż teksty reklamowe, Informacja
o imprezach rozrywkowych, 45 Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, Usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 346027
(220) 2021 04 06
(210) 527095
(151) 2021 09 22
(441) 2021 05 10
(732) TARNAWA MARIUSZ ZABAWKI Z DREWNA I RĘKODZIEŁO
ARTYSTYCZNE TARNAWA, Wilkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tarnawa 1934
(540)

(111) 346025
(220) 2021 03 29
(210) 527062
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732)	SALVADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SALVADA OGRODZENIA BUDOWLANE I BARIERY
TYMCZASOWE
(540)

(591) biały, czarny, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 346026
(220) 2021 03 31
(210) 527079
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732) MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa (PL)

(591) jasnozielony, zielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Figurki drewniane, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Skrzynki i pudełka na zabawki, Dekoracyjne skrzynki
drewniane, Drewniane skrzynie, Meble drewniane, Pudełka drewniane do przechowywania zabawek, Pudełka na wyprawkę dla noworodka [drewniane lub z tworzyw sztucznych], Skrzynki drewniane
do przechowywania zabawek, 28 Drewniane klocki do budowania
[zabawki], Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Konie na biegunach
[zabawki], Pojazdy [zabawki], Zabawki, Kolejki zabawki, Klocki do budowy [zabawki], Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Zabawki
dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do ciągnięcia, Zabawki
do pchania, Zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, Zabawki
drewniane.
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(111) 346028
(220) 2021 04 06
(210) 527102
(151) 2021 09 22
(441) 2021 05 10
(732) IZDEBSKI MARIUSZ OSV SERWIS, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AIRVANE
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Pompy, kompresory i dmuchawy.
(111) 346029
(220) 2021 03 30
(210) 527117
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.03.04
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery, Ramy do rowerów,
Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów,
Koła zębate do rowerów, Korby rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów,
Dętki do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka
rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne do rowerów,
Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe, Dzwonki do rowerów,
Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów.
(111) 346030
(220) 2021 03 30
(210) 527118
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
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(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery, Ramy do rowerów,
Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów,
Koła zębate do rowerów, Korby rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów,
Dętki do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka
rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne do rowerów,
Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe, Dzwonki do rowerów,
Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów.

(111) 346031
(220) 2021 03 30
(210) 527120
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery, Ramy do rowerów,
Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów,
Koła zębate do rowerów, Korby rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów,
Dętki do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka
rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne do rowerów,
Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe, Dzwonki do rowerów,
Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów.
(111) 346032
(220) 2021 03 30
(210) 527121
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery, Ramy do rowerów,
Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów,
Koła zębate do rowerów, Korby rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów,
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Dętki do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka
rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne do rowerów,
Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe, Dzwonki do rowerów,
Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów.

(111) 346033
(220) 2021 03 30
(210) 527131
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prostavium one
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 346034
(220) 2021 03 31
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) DES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lavre
(540)

(210) 527137

(591) czarny, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
ciemnoszary
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Baterie do umywalek, Spryskiwacze do baterii, Baterie do wanien, Baterie sztorcowe do umywalek, Uchwyty
do baterii kranu, Baterie mieszające do umywalek, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Armatury łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, Dysze do aparatury łazienkowej, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Sanitarna armatura spustowa do wanien,
Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura
spustowa do pryszniców, Sanitarna armatura spustowa do bidetów,
Sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 35 Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa baterii kranowych, baterii prysznicowych,
jednouchwytowych baterii umywalkowych, baterii do umywalek,
spryskiwaczy do baterii, baterii do wanien, baterii sztorcowych
do umywalek, uchwytów do baterii kranów, baterii mieszających
do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii
mieszających do rur wodociągowych, armatury łazienkowej, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
dysz do aparatury łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli
wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej,
sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej do pryszniców,
sanitarnej armatury spustowej do bidetów, sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej do urządzeń wodnych.
(111) 346035
(220) 2021 03 31
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) DES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków (PL)

(210) 527139

(540) (znak słowny)
(540)	Lavre
(510), (511) 11 Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Baterie do umywalek, Spryskiwacze do baterii, Baterie do wanien, Baterie sztorcowe do umywalek, Uchwyty
do baterii kranu, Baterie mieszające do umywalek, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Armatury łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, Dysze do aparatury łazienkowej, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Sanitarna armatura spustowa do wanien,
Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura
spustowa do pryszniców, Sanitarna armatura spustowa do bidetów,
Sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 35 Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa baterii kranowych, baterii prysznicowych,
jednouchwytowych baterii umywalkowych, baterii do umywalek,
spryskiwaczy do baterii, baterii do wanien, baterii sztorcowych
do umywalek, uchwytów do baterii kranów, baterii mieszających
do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii
mieszających do rur wodociągowych, armatury łazienkowej, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
dysz do aparatury łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli
wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej,
sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej do pryszniców,
sanitarnej armatury spustowej do bidetów, sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej do urządzeń wodnych.
(111) 346036
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) MICHALAK ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STARA GWARDIA AG Z EJSMOND PARK
(540)

(210) 527144

(591) biały, ciemnoniebieski, żółty
(531) 02.01.23, 24.01.08, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież i obuwie.
(111) 346037
(220) 2021 03 30
(210) 527157
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH RIALEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIALEX CRANE SYSTEMS
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Armatura do przewodów, barierki ochronne, belki metalowe, blachy stalowe, bramy metalowe, drabiny metalowe, druty,
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drzwi i włazy metalowe, gałki i uchwyty metalowe, haki metalowe,
haki, kątowniki i kształtowniki stalowe, klamki i klamry metalowe,
szyny, podkłady i odbojnic metalowe, konstrukcje metalowe, materiały do konstrukcji metalowych, kraty i kratownice metalowe, liny
stalowe, łańcuchy, słupy i maszty metalowe elementy złączne/ śruby nakrętki, podkładki, napinacze drutu, nawijarki, obrotnice, ograniczniki i okładziny metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe. pachołki, palisady, pancerze metalowe, płyty konstrukcyjne
i podłogowe metalowe, blachy pancerne, podkładki regulacyjne,
podłogi i pomosty metalowe, podłużnice, pręty, przetyczki, zawleczki i puszki blaszane, rolki i bloki metalowe, rusztowania metalowe,
rury metalowe, słupy i podpory metalowe, materiały spawalnicze,
sprężyny, stal konstrukcyjna, stopy metali nieszlachetnych, łupki
i nakładki stykowe do mocowania szyn, taśmy żelazne i metalowe,
tubingi, wiązania metalowe, wsporniki metalowe, zaciski i zasłony
metalowe, zasuwy i rygle, złącza metalowe do lin, kabli i łańcuchów,
7 Czopy i łożyska, giętarki do rur i prętów, klocki, okładziny i szczęki
hamulcowe, urządzenia hydrauliczne, koła: pasowe, jezdne, zębate,
łańcuchy, napędowe, mechanizmy napędowe, na wij arki mechaniczne, obudowy i osłony maszynowe, pasy do kół pasowych, pasy
do przenośników, pierścienie smarowe, przenośniki: taśmowe, łańcuchowe, ślimakowe, wibracyjne, pneumatyczne, podajniki, surowice
pomostowe, prądnice, przekładnie do maszyn: łańcuchowe pasowe,
zębate, przenośniki rurowe, przesiewacze, separatory, skrzynie biegów, smarownice, sprzęgła, podnośniki i wciągarki, urządzenia sterownicze, transportery, uchwyty, przeguby, wciągniki, wielokrążki,
żurawie, 37 Malowanie i konserwacja maszyn, instalacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawy wind i wciągników, 39 Usługi transportowe, wynajem środków transportu i powierzchni magazynowej,
42 Badania techniczne w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, projektowanie komputerowe, projekty techniczne.

(111) 346038
(220) 2021 03 31
(210) 527160
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) CYKOWSKI KRZYSZTOF P.W. PAKO, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEDO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Aktówki, bagaż, bigle do torebek, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, etui na karty, etui na karty
kredytowe, etui na klucze, etykiety skórzane, futro, imitacja skóry,
kosmetyczki bez wyposażenia, kółka do parasoli, kufry bagażowe,
organizery podróżne do bagażu, parasole, paski skórzane (inne niż
odzież), plecaki, podróżne torby na ubrania, pojemniki na wizytówki,
pokrowce na parasole, portmonetka z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, rzemienie, sakwy, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub
przeciwsłonecznych, sznurowane siatki na zakupy, sznurówki skórzane, sztuczna skóra, teczki konferencyjne, torby, torby alpinistyczne,
torby gimnastyczne, torby na narzędzia, puste, torby na zakupy, torby
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne (z paskiem na ramię), torby turystyczne, torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kółkami, wyprawione skóry, wyroby rymarskie,
zestawy podróżne (wyroby skórzane), 25 Bandany na szyję, berety,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, body (bielizna), bokserki, bryczesy, chustki na głowę, cylindry (kapelusze), czapki (nakrycie
głowy), czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, daszki (nakrycia głowy), dzianina (odzież), etole (futra), fulary (ozdobne krawaty), futra
(odzież), gabardyna (odzież), getry (ochraniacze) zakładane na buty,
gorsy koszul, halki (bielizna), halki, półhalki, kamizelki, kamizelki dla
rybaków, kapelusze papierowe (odzież), kaptury (odzież), karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, kurtki (odzież), kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, mankiety, maski na oczy do spania, muf-
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ki (odzież), nakrycia głowy narzutki na ramiona, nauszniki (odzież),
obuwie plażowe, obuwie, ocieplacze, odzież, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, okrycie wierzchnie (odzież), opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski (odzież), pasy do przechowywanie pieniędzy (odzież), pelerynki pelisy, pikowane kurtki (odzież),
piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki
do skarpet, poszewki, potniki, pulowery, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały
kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale,
szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy (do ubrania), szlafroki,
taśmy do spodni pod stopy, trykoty (ubrania), turbany.

(111) 346039
(220) 2021 03 30
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TOKEN PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TOKENOMIC
(540)

(210) 527161

(591) czarny, żółty, niebieski, biały
(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.01.16, 26.01.12, 26.02.24, 27.05.01,
27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 346040
(220) 2021 04 07
(210) 527162
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LODY GRYCANA. Z TRUSKAWEK.
(510), (511) 30 Lody, Sorbety, Desery lodowe.
(111) 346041
(220) 2021 03 30
(210) 527163
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	SZEMPLIŃSKI JACEK AB INDUSTRY, Kwirynów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPOKA INVEST
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
dokumentacją biznesową, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie bazami
danych, Analizy kosztów, Badania dotyczące cen, Badania biznesowe, Badania rynkowe, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami,
Organizowanie przetargów publicznych w celach handlowych, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Analizy cen, Usługi
porównywania cen, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe w zakresie inwestycji
budowlanych i przemysłowych, Usługi finansowania projektów, finan-
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sowanie projektów deweloperskich, Doradztwo inwestycyjne, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Usługi nabywania gruntu
[w imieniu osób trzecich], Dzierżawa gruntu, Usługi w zakresie wycen nieruchomości, budynków, Wyceny związane z projektowaniem
budynków, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Udostępnianie informacji na temat cen towarów, Przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów
budowlanych, Usługi planowania finansowego związane z projektami
budowlanymi, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Administrowanie
i zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie
finansowe projektami renowacji budynków, Zarządzanie finansowe
kosztami użytkowania budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
przemysłowymi, Doradztwo i pomoc w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Budownictwo przemysłowe, Budownictwo mieszkaniowe, budowa instalacji i urządzeń przemysłowych, Budowa i naprawa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa, naprawa,
konserwacja, instalacja i modernizacja linii produkcyjnych, Budowa infrastruktury, Budowa infrastruktury technicznej, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Montaż, instalacja i konserwacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, Usługi instalacyjne i montażowe, Naprawcze
roboty budowlane, Montaż, konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i elektrycznych na placach budowy, Montaż,
konserwacja i naprawy instalacji i urządzeń przemysłowych, Montaż,
konserwacja i naprawy wind i dźwigów, Przygotowywanie terenu
pod budowę, Doradztwo inżynieryjne w zakresie usług budowlanych,
Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Wynajem maszyn, narzędzi
i urządzeń do użytku w budownictwie, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Planowanie i projektowanie budowlane,
Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, Usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi i architektonicznymi, Projektowanie techniczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów
i maszyn przemysłowych, projektowanie hal wystawowych, projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie produktów inżynieryjnych,
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie planowania budowy nieruchomości,
Usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, Inspekcja
budowlana [oględziny], Nadzór i inspekcja techniczna, Kontrola jakości materiałów budowlanych, Testy inżynieryjne, Usługi w zakresie
pomiarów i testów technicznych, Testy jakości, Testy kontroli jakości,
Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji przemysłowych, Analizy
wykonalności projektu, Kontrola kosztów budowy, Usługi badawcze
związane z budownictwem, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Pomiary geodezyjne, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 346042
(220) 2021 04 07
(210) 527165
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SORBET GRYCANA. Z TRUSKAWEK.
(510), (511) 30 Sorbety, Lody, Desery lodowe, Desery z sorbetów.
(111) 346043
(220) 2021 03 30
(210) 527166
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	SZEMPLIŃSKI JACEK AB INDUSTRY, Kwirynów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Opoka INVEST Uczciwie ǀ Profesjonalnie ǀ Na czas
(540)

(591) czerwony, czarny, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
dokumentacją biznesową, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie bazami
danych, Analizy kosztów, Badania dotyczące cen, Badania biznesowe, Badania rynkowe, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami,
Organizowanie przetargów publicznych w celach handlowych, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Analizy cen, Usługi
porównywania cen, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe w zakresie inwestycji
budowlanych i przemysłowych, Usługi finansowania projektów, finansowanie projektów deweloperskich, Doradztwo inwestycyjne, udzielanie informacji finansowych inwestorom, Usługi nabywania gruntu
[w imieniu osób trzecich], Dzierżawa gruntu, Usługi w zakresie wycen nieruchomości, budynków, Wyceny związane z projektowaniem
budynków, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Udostępnianie informacji na temat cen towarów, Przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów
budowlanych, Usługi planowania finansowego związane z projektami
budowlanymi, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Administrowanie
i zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie
finansowe projektami renowacji budynków, Zarządzanie finansowe
kosztami użytkowania budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
przemysłowym, Doradztwo i pomoc w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Budownictwo przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe, Budowa instalacji i urządzeń przemysłowych, Budowa i naprawa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa, naprawa,
konserwacja, instalacja i modernizacja linii produkcyjnych, Budowa infrastruktury, Budowa infrastruktury technicznej, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Montaż, instalacja i konserwacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, Usługi instalacyjne i montażowe, Naprawcze
roboty budowlane, Montaż, konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i elektrycznych na placach budowy, Montaż,
konserwacja i naprawy instalacji i urządzeń przemysłowych, Montaż,
konserwacja i naprawy wind i dźwigów, Przygotowywanie terenu
pod budowę, Doradztwo inżynieryjne w zakresie usług budowlanych,
Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Wynajem maszyn, narzędzi
i urządzeń do użytku w budownictwie, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi architektoniczne i inżynieryjne, planowanie i projektowanie budowlane,
Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, Usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi i architektonicznymi, Projektowanie techniczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów
i maszyn przemysłowych, projektowanie hal wystawowych, projekto-
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wanie wnętrz budynków, Projektowanie produktów inżynieryjnych,
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie planowania budowy nieruchomości,
Usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, inspekcja
budowlana [oględziny], Nadzór i inspekcja techniczna, Kontrola jakości materiałów budowlanych, testy inżynieryjne, Usługi w zakresie
pomiarów i testów technicznych, Testy jakości, Testy kontroli jakości,
Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji przemysłowych, Analizy
wykonalności projektu, Kontrola kosztów budowy, Usługi badawcze
związane z budownictwem, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Pomiary geodezyjne, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 346044
(220) 2021 03 30
(210) 527172
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) VECTOR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OFIBER
(510), (511) 9 Anteny, Aparatura i instrumenty optyczne, aparatura
radiotelefoniczna, aplikacje komputerowe do pobrania, Optyczne
czytniki znaków, Dyski optyczne, Materiały na przewody instalacji
elektrycznych, Gniazdka, Interfejsy komputerowe, Interfejsy komunikacyjne, Kable, Kable koncentryczne, Kable optyczne, Kable światłowodowe, Kable telekomunikacyjne, Komputery, Kondensatory
optyczne, Lasery do użytku przemysłowego, Lasery na ciele stałym,
Lasery nie do celów medycznych, Maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, Maszty do anten bezprzewodowych, Modemy, Nadajniki, Odbiorniki radiotelefoniczne, Optyka światłowodowa, Osłony
końcówek elektrycznych, Osprzęt światłowodowy, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Programy komputerowe (oprogramowanie
do pobrania), Przełącznice, Przenośna aparatura komunikacyjna, Przyrządy pomiarowe, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, Sieci telekomunikacyjne, Szafy na wyłączniki elektryczne, Szafy rozdzielcze,
Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światłomierze,
Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Światłowody, Tablice
połączeń, Telefony, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia do transmisji dźwięku,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia
telekomunikacyjne, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Włókna optyczne przewodzące promienie świetlne, Wtyczki
i inne kontakty elektryczne, Wyroby optyczne, Złącza optyczne, Złączki, 37 Instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja sieci
komputerowych, Instalacja systemów komputerowych, Instalacja
kabli do dostępu do internetu, Instalacja okablowania w budynkach
do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do internetu, 38 Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność
poprzez terminale komputerowe, Łączność telefoniczna, Połączenia
i trasy połączeń dla telekomunikacji, Połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji, Telewizja kablowa, Trasy połączeń i połączenia dla telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wypożyczanie
aparatury i urządzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych.
(111) 346045
(220) 2021 04 07
(210) 527175
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEGAŃSKIE GRYCANA. Z TRUSKAWEK.
(510), (511) 30 Lody, Sorbety, Desery lodowe.
(111) 346046
(220) 2021 04 01
(210) 527188
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732)	SOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Racibórz (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOSTA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Daktyle, masło, masło kokosowe-olej kokosowy, olej
i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, orzechy laskowe, przetworzone, owoce przetworzone, papryka przetworzona, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty na bazie orzechów, przeciery warzywne,
spożywczy olej kokosowy, tahini-pasta z ziarna sezamowego, 30 Warzywa przetworzone, keczup, kurkuma, majonez, musztarda, ocet,
pieprz, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe-sosy,
marynaty, siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, sosy-przyprawy, sosy do makaronów, ziarna sezamu jako przyprawy,
zioła do celów spożywczych, 31 Makuchy, nasiona, orzechy laskowe,
świeże, karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 346047
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ARGUS MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKO Dynamik
(540)

(210) 527189

(591) zielony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do pielenia,
Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny i urządzenia do czyszczenia, Maszyny rolnicze, Urządzenia do czyszczenia
parowego, Zamiatarki drogowe, 37 Czyszczenie budynków od zewnątrz, Dezynfekcja, Odśnieżanie, Usługi dezynsekcyjne, Wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Zamiatanie dróg, 44 Tępienie szkodników w rolnictwie, Usługi
dezynsekcyjne dla rolnictwa, Usługi ogrodnicze, Usługi w zakresie
uprawy winorośli, Wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 346048
(220) 2021 04 01
(210) 527192
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732)	GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LORD CHRISTOPH
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje destylowane, spirytus,
wódka, wódka smakowa, whisky.
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(111) 346049
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 17
(732) TOMASZEK MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przedszkole i żłobek Kangurek Hop
(540)
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(210) 527197

(591) czarny, niebieski, żółty, różowy, zielony, brązowy
(531) 03.05.15, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyjnych, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych
na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach
letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki
przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy
urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
Przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Rozrywka
z udziałem muzyki, Studia tańca, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe
go, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów
rozrywkowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek [wypożyczanie
książek], Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi
dekorowania balonami, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne
związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe dla dzieci,
Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Usługi szkół [edukacja], Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Warsztaty do celów rekreacyjnych, Edukacja, Zapewnianie edukacji, Szkolenia edukacyjne,
Usługi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi edukacji
percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzaminowania, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych,
Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Wypożyczanie materiałów
edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie
gier edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych,
Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie
sprawdzianów edukacyjnych, Nauka tańca dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka
/ edukacja], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi eduka-

cyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Szkolenia
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie usług
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych,
Nauczanie języków, Edukacja językowa, Nauczanie języków obcych,
Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów językowych,
Usługi nauczania języka angielskiego, Usługi nauki języka obcego,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi
w zakresie nauczania języków, Usługi w zakresie nauczania języków
obcych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Świadczenie usług w zakresie
szkół i kursów językowych, Usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi w zakresie edukacji muzycznej.

(111) 346050
(220) 2021 04 01
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 17
(732) ZAWADZKI ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LedCorn
(540)

(210) 527198

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 13.01.17, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
następujących towarów, Drukarki 3D, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, Wzmacniacze lampowe, Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze elektryczne, Wzmacniacze, Transformatory,
Sterowniki LED, Elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw
oświetleniowych LED, Ściemniacze, Ściemniacze światła, Elektryczne ściemniacze światła, Drukarki, Drukarki laserowe, Ekrany dotykowe [elektroniczne], Elektroniczne ekrany dotykowe, Komputerowe
ekrany dotykowe, Zdalnie sterowane gniazdka, Gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], Gniazdka elektryczne, Żarówki
halogenowe, Żarówki kierunkowskazów, Żarówki oświetleniowe, Żarówki fluorescencyjne, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Żarówki
oświetleniowe LED, Żarówki do latarek, Żarówki lamp tylnych, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Żarówki do desek rozdzielczych,
Żarówki do reflektorów przednich, Żarówki do przyrządów optycznych, Żarówki do lamp wyładowczych, Żarówki grzewcze dla żółwi,
Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Taśmy LED, Świece LED, Lampy LED,
Podwodne lampy LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Oświetlenie
nastrojowe LED, Oprawy oświetleniowe LED, Lampy bezpieczeństwa LED, Maszyny z oświetleniem LED, Urządzenia LED do suszenia
paznokci, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy],
Bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Instalacje
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
Lampy z diodami emitującymi światło do samochodów, Urządzenia
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi
OLED, Transformatory oświetleniowe, Filtry do latarek, Filtry do użycia z lampami, Filtry świetlne [inne niż do użytku medycznego lub
fotograficznego], Latarki, Latarki kieszonkowe, Elektryczne latarki,
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Latarki LED, Latarki kieszonkowe, elektryczne, Stojące lampy, Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy łukowe, Lampy studyjne, Lampy
fluorescencyjne, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampy halogenowe, Lampy bakteriobójcze, Lampy wyładowcze, Lampy elektryczne,
Lampy podłogowe, Lampy oświetleniowe, Lampy ścienne, Ozdoby
choinkowe [lampy], Oświetlenie dachowe [lampy], Przenośne lampy [oświetleniowe], Lampy jako urządzenia oświetleniowe, Lampy
do namiotów, Lampy do instalacji elektrycznych, Lampy do oświetleń pojazdów, Lampy w formie świeczki, Lampy do celów oświetleniowych, Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, Lampy elektryczne do oświetlenia
wnętrz, Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy do użycia na wolnym powietrzu, Świetlówki, Świetlówki kompaktowe
[CFL], Panele [płyty] oświetleniowe, Kinkiety [osprzęt oświetlenia
elektrycznego], Żyrandole, Wisiorki do żyrandoli, Maski ochronne, Lampy UV nie do celów medycznych, Panele LED, Naświetlacze
LED, Lampy uliczne LED, Świetlówki LED, Wyświetlacze LED, Zasilacze do LED, Kontrolery LED, Czujniki ruchu, Zintegrowane moduły
oświetlenia LED, Lampy przemysłowe LED, Włączniki dotykowe LED,
Profile LED, Przejściówki audio, Ładowarki, Ładowarki sieciowe, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki USB, Ładowarki przenośne,
Ładowarki samochodowe, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do baterii, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do joysticków, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Ładowarki do elektronicznych papierosów, Ładowarki
do baterii do tabletów, Ładowarki USB do elektronicznych papierosów, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki do baterii
do laptopów, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy,
Ładowarki do baterii do domowych maszyn do gier wideo, Słuchawki, Słuchawki telefoniczne, Słuchawki muzyczne, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki douszne, Słuchawki do smartfonów, Futerały
na słuchawki, Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki douszne
do telefonów komórkowych, Słuchawki z redukcją hałasu, Słuchawki
douszne do użytku z mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Telefony, Odtwarzacze wideo, Odtwarzacze płyt, Odtwarzacze
audio, Odtwarzacze dźwięku, Odtwarzacze wideodysków, Odtwarzacze DVD, Odtwarzacze płyt DVD, Kable telekomunikacyjne, Kable
telefoniczne, Kable światłowodowe, Kable audio, Kable optyczne,
Kable elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, Kable USB, Kable do komputerów, Kable do modemów, Kable
do głośników, Kable typu jack, Kable do drukarek, Głośniki, Głośniki
komputerowe, Głośniki audio, Głośniki samochodowe, Przenośne
głośniki, Głośniki bezprzewodowe, Przełączniki głośników, Czytniki
kart, Karty dźwiękowe, Karty graficzne, Karty pamięciowe, Karty USB,
Czytniki kart USB, Wzorcowe płytki, Płytki drukowane, Płytki cyfrowe, Elektryczne płytki drukowane, Dodatkowe płytki obwodów drukowanych, Przekaźniki, Girlandy LED, Filtry LED antyzakłóceniowe,
Znicze LED, Kinkiety LED.

(111) 346051
(220) 2021 06 03
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) KOWALIK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE, Ostojów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VSKLEP
(540)

(210) 529802

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 27.05.21, 24.17.22, 26.03.23
(510), (511) 12 Silniki do samochodów, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do zmiany prędkości do pojazdów
lądowych, Wałki turbin [części pojazdów lądowych], Amortyzatory
do samochodów, Automatyczne skrzynie biegów do samochodów
osobowych, Automatyczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
Bagażniki dachowe, Bagażniki dachowe do pojazdów w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki mocowane do maski pojazdu, Bagażniki do użytku
na pojazdach, Bagażniki na dach do samochodów osobowych, Bagażniki na dach samochodu, Bagażniki na narty do samochodów, Bagażniki na narty do samochodów silnikowych, Bagażniki na rowery,
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Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, Bagażniki samochodowe
na narty, Błotniki, Błotniki [części do pojazdów lądowych], Błotniki
do pojazdów, Błotniki [do samochodów], Chlapacze do pojazdów,
Cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, Cylindry sprzęgieł
do pojazdów lądowych, Części blacharskie do karoserii pojazdów
[ukształtowane], Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych,
Części hamulcowe do samochodów, Części karoserii wozów, Dachy
przesuwane do pojazdów, Dachy przesuwne do pojazdów mechanicznych, Deski rozdzielcze do samochodów, Dopasowane pokrowce na kierownice do pojazdów, Dopasowane pokrowce na samochody osobowe, Drążki skrętne do samochodów, Drążki skrętne
do zawieszeń pojazdów lądowych, Drzwi do samochodów, Drążki
skrętne / stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów
lądowych], Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie
hamulcowe do pojazdów, Elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Elementy zębate do pojazdów lądowych, Fotele
samochodowe, Foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, Haki
holownicze, Haki holownicze do pojazdów, Haki [sprzęgi do przyczep] do pojazdów, Hamulce do pojazdów lądowych, Hamulce
klockowe do pojazdów lądowych, Hamulce do samochodów osobowych, Hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, Hamulce taśmowe do pojazdów lądowych, Hydrauliczne hamulce obręczowe,
Hydrauliczne hamulce tarczowe, Karoserie do pojazdów lądowych,
Kierownice do samochodów, Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy
do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów lądowych, Kierunkowskazy do samochodów, Klamki do drzwi samochodowych, Klocki
hamulcowe do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe do samochodów, Koła [części do pojazdów lądowych], Łańcuchy do przekładni
do pojazdów lądowych, Łańcuchy do samochodów, Łańcuchy do samochodów osobowych, Łańcuchy na opony [części do pojazdów
lądowych], Łańcuchy napędowe do silników pojazdów lądowych,
Łańcuchy samochodowe [jazda], Łożyska kół do pojazdów lądowych,
Łożyska osiowe do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka do pojazdów, Lusterka do pojazdów [lusterka wsteczne], Lusterka wsteczne, Lusterka wsteczne [części do pojazdów], Lusterka wsteczne do pojazdów, Lusterka wsteczne do zamontowania
na zewnątrz, Lusterka wsteczne do zamontowania wewnątrz, Lusterko do pojazdu, Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów,
Mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], Mechanizmy
do regulacji otwarcia szyb do okien pojazdów, Mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Miękkie dachy do pojazdów mechanicznych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Mieszki
na dźwignię zmiany biegów, Nadwozia samochodowe, Okładziny
szczęk hamulca do samochodów, Okładziny szczęk hamulcowych
do pojazdów lądowych, Okna do samochodów osobowych, Panele drzwiowe do pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do samochodów,
Pasy bezpieczeństwa do siedzeń do samochodów osobowych, Pasy
do siedzeń samochodowych, Pasy napędowe do napędzania pojazdów lądowych, Pasy napędowe do pojazdów lądowych, Pasy napędowe do silników pojazdów lądowych, Pedały hamulcowe do pojazdów, Piasty kół tylnych, Piasty przedniej osi do pojazdów, Pióra
wycieraczek do przednich szyb, Płytki cierne hamulca do samochodów, Płytki cierne hamulca do pojazdów lądowych, Podłokietniki
do pojazdów, Podłokietniki do siedzeń samochodowych, Podwozia
samochodów, Podwozia samochodowe, Pokrowce na siedzenia samochodów, Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane
lub dopasowane], Przednie szyby samochodowe, Przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Przekładnie zmiany biegów, Ramki do tablic rejestracyjnych,
Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody
(Amortyzatory do-), Siedzenia samochodowe, Spojlery do pojazdów, Spojlery do pojazdów lądowych, Spojlery do samochodów,
Szyberdachy do pojazdów, Szyby przednie do pojazdów lądowych,
Szyby przednie do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Układy hamulcowe do pojazdów lądowych, Układy kierownicze do pojazdów lądowych, Układy zawieszenia do samochodów,
Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki do przednich szyb samochodów, Wycieraczki do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Wycieraczki do szyb przednich samochodów silnikowych,
Wycieraczki przednich świateł, Wycieraczki przednie do samochodów, Zapalniczki samochodowe, Zapasowe pióra wycieraczek szyb
przednich pojazdów, Zderzaki samochodowe, Bagażniki samochodowe na koło zapasowe, Koła, Koła do pojazdów lądowych, Koła
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do pojazdów, Koła pojazdów, Koła samochodowe, Koła zapasowe
do pojazdów, Kołpaki, Kołpaki [do pojazdów], Kołpaki do kół, Kołpaki
kół, Nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, Nakrętki na wentyle
do opon pojazdów, Opony, Opony do kół pojazdów, Opony do pojazdów, Opony pełne do kół pojazdów, Opony do samochodów, Pojazdy (Koła-), Pokrowce na opony, Alarmy do pojazdów, Bezpieczeństwo (Pasy-) do siedzeń w pojazdach, Klaksony samochodowe, Pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojazdów,
Pojazdy (Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w-), Samochodowe systemy alarmowe, Adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, Amortyzatory [części pojazdów], Amortyzatory do pojazdów, Amortyzatory
do zawieszeń pojazdów, Amortyzatory stanowiące części zawieszeń
pojazdów, Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Amortyzatory
zawieszenia do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Samochody,
Układy krzywek rozrządu silników samochodowych, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zagłówki samochodowe, Wycieraczki do lamp
przednich samochodu.

(111) 346052
(220) 2021 06 07
(210) 529921
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) JĘDRASIAK ŁUKASZ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SVAROZYC
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Komponenty elektryczne i elektroniczne.
(111) 346053
(220) 2021 06 11
(210) 530149
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732)	GONTAR MARCIN AUDEN, Olecko (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AUDEN
(510), (511) 9 Przejściówki audio, Części i akcesoria do urządzeń
audio, Elektroniczne urządzenia audio, Elektroniczne urządzenia
do przesyłania sygnałów audio, Kable audio, Płytki z układami audio,
Sprzęt audio, Stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń
audio, Urządzenia audio hi-fi, Złącza kabli audio, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym.
(111) 346054
(220) 2021 06 14
(210) 530225
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732)	NOSKE ŁUKASZ BEE IT, Kruszewnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Multibajka
(510), (511) 9 Projektory, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, Książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, Płyty CD-ROM zawierające elektroniczne książki telefoniczne, Książki zapisane na taśmach, Książki zapisane na płytach,
Akumulatory do projektorów, Kable interfejsu multimedialnego
o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable zasilające do projektorów, Miniaturowe projektory, Piloty do projektorów, Projektory
ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory cyfrowe, Projektory do edycji
filmów, Projektory do kina domowego, Projektory dźwięku, Projektory filmowe, Projektory holograficzne, Projektory kinowe, Projektory LCD [ciekłokrystaliczne], Projektory multimedialne, Projektory
planetarne, Projektory profilowe, Projektory wideo, Projektory przenośne, Projektory z automatyczną regulacją ostrości, Projektory z automatycznym ustawianiem ostrości, Soczewki do projektorów, Torby
specjalnie przystosowane do projektorów, Przezrocza [fotografia],
Przezrocza fotograficzne, Przezrocza fotograficzne (Ramki do-), Przezrocza fotograficzne [slajdy], Przezrocza kinematograficzne, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, Muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu,
Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania
wideo z muzyką, do pobrania, Muzyka cyfrowa (ładowalna), do-

starczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3,
Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrane płyty
kompaktowe z muzyką, Filmy animowane, Filmy do pobrania, Filmy
do przezroczy naświetlone, Filmy fotograficzne [naświetlone], Filmy kinematograficzne, Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone,
Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy światłoczułe [naświetlone], Czułe filmy reprograficzne
[naświetlone], Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Filmy [błony] naświetlone, Nośniki fotoczułe [filmy,
naświetlone], Nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], Urządzenia
do przeglądania przezroczy na kliszy, Naświetlone klisze, Naświetlone klisze o podwyższonej czułości, Czułe klisze reprograficzne [naświetlone], 28 Projektory zabawkowe, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne urządzenia
do gier edukacyjnych dla dzieci, 41 Wydawanie audiobooków, Muzyczne usługi wydawnicze, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie scenariuszy, Programowanie serwisów
informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek
edukacyjnych, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie
książek i recenzji, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie książek
związanych z technologią informacyjną, Publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie opowiadań, Publikowanie piosenek,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie tekstów, Redagowanie tekstów
pisanych, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostępnianie powieści graficznych
online, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką
języków, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych
online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], Usługi pisania blogów, Usługi wydawnicze, Usługi
w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi świadczone
przez agencje literackie, Usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi pisania tekstów,
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Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac
drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet,
Wydawanie czasopism, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon.

(111) 346055
(220) 2021 06 15
(210) 530253
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) KRANKOWSKI KRZYSZTOF ULTRON ZAKŁAD URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH, Dywity (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRON
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.10, 26.11.13, 26.11.22, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 7 Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], Elektryczne urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, Manipulatory przemysłowe [maszyny], Manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, Łaźnie ultradźwiękowe, Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku przemysłowego, Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do biżuterii, Maszyny
do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do mycia ciśnieniowego,
Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, Urządzenia myjące, 10 Ultradźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku medycznego, Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące
do użytku weterynaryjnego, Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące
do użytku chirurgicznego, 21 Przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych, Sprzęt do czyszczenia.
(111) 346056
(220) 2021 06 26
(210) 530784
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732)	GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miód SĄDECKI BARTNIK
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, złoty, brązowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 03.13.04, 03.13.05, 03.13.24, 01.15.15,
26.05.04, 26.05.15, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10,
26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 25.07.05, 25.01.19
(510), (511) 30 Kit pszczeli, Miód, Miód biologiczny do spożycia
przez ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Słodkie pasty
do smarowania na bazie miodu, Substytuty miodu, Miód z owocami,
Miód z suszonymi owocami, Miód z liofilizowanymi owocami, Miód
z ziołami, Miód z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami
korzennymi.
(111) 346057
(151) 2021 11 30

(220) 2021 06 26
(441) 2021 08 09

(210) 530787
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(732)	GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUD MIÓD
(540)

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.11, 26.05.04, 26.01.06, 26.13.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 30 Kit pszczeli, Miód, Miód biologiczny do spożycia przez
ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny miód
dojrzały, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Słodkie pasty do smarowania na bazie miodu, Substytuty miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi owocami, Miód z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, Miód
z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami korzennymi.
(111) 346058
(220) 2021 07 01
(210) 530989
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TODA
(510), (511) 1 Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku
w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji żywności, Ekstrakty
ziół, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, 5
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy
odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt,
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla zwierząt,
Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Suplementy ziołowe, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Wyciągi z roślin
leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Leki przeciw nowotworom,
Leki przeciwnadciśnieniowe, Leki przeciwrakowe, Leki sercowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, Leki
sercowo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia sercowego, Leki
ziołowe.
(111) 346059
(220) 2021 07 12
(151) 2021 12 01
(441) 2021 08 09
(732)	LACHMAN RYSZARD, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KDA KRAKOWSKI DOM AUKCYJNY
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 531449
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(510), (511) 16 Obrazy artystyczne, Obrazy, Obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, Katalogi, 35 Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie
i przeprowadzanie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji
za pośrednictwem internetu, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie aukcji, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu,
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dziełami sztuki, 36 Oceny [wycena] dzieł sztuki, Udzielanie informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, Wycena
dzieł sztuki, Wycena dzieł sztuki [szacowanie], 41 Usługi galerii sztuki,
Usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, 42 Potwierdzanie autentyczności
w dziedzinie dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
Potwierdzanie autentyczności antyków, Stwierdzanie autentyczności
obrazów, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki.

(111) 346060
(220) 2021 04 08
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GELLWE naturalnie pyszne
(540)

(210) 527225

(591) granatowy, biały, czerwony, brązowy, szary,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 04.01.02, 11.01.02, 27.05.01, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 30 Ciasta, Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
(111) 346061
(220) 2021 04 08
(210) 527234
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732)	S. C. Johnson & Son, Inc., Racine (US)
(540) (znak słowny)
(540) PRONTO EVERYDAY CLEAN
(510), (511) 3 Środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, środki do polerowania i czyszczenia mebli, środki do czyszczenia różnych rodzajów podłóg, Wosk do podłóg, środki do podłóg:
do usuwania powłok ochronnych, czyszczenia, polerowania i prac
wykończeniowych, Jednorazowe chusteczki nasączane substancjami chemicznymi lub ich związkami, przeznaczone do użytku domowego, Woski i preparaty na bazie wosku do czyszczenia, polerowania
i nabłyszczania różnych rodzajów powierzchni, mebli i podłóg, Jednorazowe ściereczki do czyszczenia, nasączone substancjami chemicznymi lub ich związkami, przeznaczone do użytku domowego
(na mokro i sucho), 5 Środek antybakteryjny do czyszczenia różnych
rodzajów powierzchni, 21 Mopy.
(111) 346062
(220) 2021 04 08
(210) 527236
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPEN VOICE STUDIO 7, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Open Voice Studio

(510), (511) 41 Edukacja, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych.

(111) 346063
(220) 2021 04 08
(210) 527237
(151) 2021 09 21
(441) 2021 05 31
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SNAXY
(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 jako 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 jako
wyroby cukiernicze, Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery
na bazie czekolady, Gotowe desery jako 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, Pasty 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

Nr 39/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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, Ouiche, 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) 346064
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 17
(732)	EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt (HU)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 527238

(591) różowy, żółty, zielony, biały, szary
(531) 02.03.05, 02.03.23, 05.13.01, 09.01.10, 25.01.15, 26.05.04, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Suplementy diety.
(111) 346065
(220) 2021 04 08
(210) 527242
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPEN VOICE STUDIO 7, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEN VOICE STUDIO
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(540)

(591) granatowy
(531) 03.09.03, 03.09.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Edukacja, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych.
(111) 346066
(220) 2021 04 02
(210) 527260
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SOTAVEL
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne stosowania w urologii.
(111) 346067
(220) 2021 04 02
(210) 527262
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAMSUBLOK
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne stosowania w urologii.
(111) 346068
(220) 2021 04 02
(210) 527294
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALUPROF LET’S BUILD A BETTER FUTURE
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Folia aluminiowa
laminowana papierem, Półprodukty z aluminium lub jego stopów,
Wsporniki metalowe dla budownictwa, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budynki
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, Budynki o szkielecie metalowym, Konstrukcje budowlane z metalu, Markizorolety
z metalu, Metalowe instalacje ścian kurtynowych, Metalowe klatki
schodowe do budynków, Metalowe konstrukcje, Metalowe kratownice przestrzenne, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe szyny okienne, Metalowe, strukturalne ramy budowlane, Modułowe konstrukcje metalowe, Przenośne osłony metalowe,
Przenośne struktury metalowe, Ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne],
Ściany kurtynowe z metalu, Ściany ruchome wykonane z metalu,
Ściany z metalu, Szkielety konstrukcyjne metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Aluminiowe materiały uszczelniające do krycia
dachów, Aluminiowe powłoki do fasad, Aluminiowe profile do użyt-
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ku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, Artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, Dekoracyjne profile metalowe, Elementy z wyciskanego aluminium, Fasady metalowe, Kształtowniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe
dla budownictwa, Materiał do pokrywania dachów z metalu, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe elementy dachowe,
Metalowe elementy do fasad budynków, Metalowe elementy fasadowe, Metalowe elewacje ścienne, Metalowe komponenty do budowy fasad, Metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe materiały
zbrojeniowe, Metalowe okładziny do fasad, Metalowe okładziny elewacyjne, Metalowe okładziny ścian wewnętrznych, Metalowe panele
okładzinowe, Metalowe panele ścianek działowych, Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe pokrycia ścienne do budownictwa, Metalowe profile
wyciskane, Metalowe płyty pokrywowe, Metalowe, termoizolowane
konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, Mocowania z metali
do szkła, Oblicówka aluminiowa, Okładziny metalowe do użytku
w budownictwie, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki metalowe
do użytku w budownictwie, Płyty metalowe na pokrycia ścian, Podpory aluminiowe do paneli, Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, Płyty ścienne okładzinowe z metalu, Rynny aluminiowe,
Ścianki działowe (metalowe), inne niż meble, Sufity podwieszane
z metalu, Termoizolowane profile metalowe, Ukształtowane części
metalowe, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budownictwie, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Akcesoria metalowe do okien, Aluminiowe ramy do okien przesuwnych, Drzwi aluminiowe, Drzwi i okna
metalowe, Elementy drzwiowe metalowe, Markizy metalowe, Metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe elementy
drzwi, Metalowe fasady okienne, Metalowe okna dachowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Metalowe ościeżnice okienne, Metalowe prowadnice do ram okiennych, Metalowe rolety zewnętrzne
do kierowania światła, Metalowe rolki do okien, Metalowe rygle
do zasuw okiennych, Metalowe sznury do żaluzji, Metalowe słupki
okienne, Metalowe uszczelki do drzwi, Metalowe uszczelnienia
okienne, Metalowe zasuwnice okienne, Metalowe zasuwy do zamykania drzwi, Metalowe zespoły do szyb podwójnych, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowe żaluzjowe zespoły okienne, Odrzwia metalowe,
Okiennice metalowe, Okna aluminiowe, Okna metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Ościeżnice metalowe, Oszklone drzwi metalowe,
Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Profile z metalu
na drzwi, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Rolety metalowe, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rygle okienne metalowe, Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Żaluzje zwijane metalowe, Zawiasy metalowe do drzwi,
Zawiasy z metalu do okien, Metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, Aluminium i jego stopy,
Blacha aluminiowa, Dyski aluminiowe, Folia aluminiowa, Folie metalowe, Płyty aluminiowe, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Fasady okien (niemetalowe), Kolorowe szkło
okienne, Modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], Moskitiery
(Niemetalowe-) do okien, Moskitiery (Niemetalowe-) na drzwi, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, Niemetalowe okna
świetlikowe do budynków, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ramy do okien
szklanych, Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, Niemetalowe
żaluzje zewnętrzne, Okiennice niemetalowe, Okiennice z tworzyw
sztucznych, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu,
Okna żaluzjowe niemetalowe, Panele szklane, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, Ramy okienne z drewna
z powłoką aluminiową, Ramy okienne z tworzyw sztucznych, Rolety
[zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego
[niemetalowe i nietekstylne], Rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe-), Szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, Szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, Winylowe
drzwi przesuwne, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, Żaluzje z poziomych listewek
[zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, Konstrukcje wykonane z mate-

riałów niemetalowych, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, Niemetalowe modułowe elementy budowlane, Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, Pergole niemetalowe,
Ścianki działowe niemetalowe, Ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, Ściany ruchome z materiałów niemetalowych, Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, Wiaty
do ochrony przed deszczem (Niemetalowe-), Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Bloki szklane do budownictwa, Części budowlane (Niemetalowe-), Deskowanie budowlane niemetalowe, Elementy
fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne fasad
z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne z tworzyw
sztucznych, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Elementy szklane
do paneli budowlanych, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Elementy ze szkła do szklenia, Fasady z materiałów niemetalowych, Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie, Listwy niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, Materiały
okładzinowe (Niemetalowe-), Niemetalowe elementy konstrukcyjne
do użytku w budownictwie, Niemetalowe przemysłowe elementy
konstrukcyjne, Ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały nie z metalu, Okiennice (niemetalowe-) [zewnętrzne], Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okładziny (Niemetalowe-)
do fasad, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele
okładzinowe ze szkła, Płytki szklane, Płytki szklane do użytku w budownictwie, Płytki z tworzyw sztucznych, Płyty ścienne niemetalowe,
Płytki ścienne z tworzyw sztucznych, Płyty sufitowe, nie z metalu,
Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile niemetalowe dla budownictwa,
Profile panelowe z materiałów niemetalowych, Ściany wewnętrzne
z materiałów niemetalowych, Szklane materiały budowlane, Szklane
panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], Szklane ściany, Szkło budowlane, Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło odbijające ciepło do budownictwa, Szkło piankowe do celów budowlanych, Szyby barwione [do użytku w budownictwie], Szyby
laminowane [dla budownictwa], Szyby stosowane w budownictwie,
Wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje
zwijane (Niemetalowe-), Osłony pancerne, niemetalowe, Drewniane
ościeżnice drzwiowe, Drewniane ramy okien, Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Drzwi niemetalowe, Drzwi wykonane
z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków,
Drzwiowe (Ościeżnice-) niemetalowe, Elementy szklane do okien,
Drzwi lustrzane, Niemetalowe osłony okienne, Okna winylowe, Okna
witrażowe, Panele szklane do drzwi, Szklane drzwi do budynków,
Szklane drzwi przezroczyste do budynków, Szkło okienne, Szkło
okienne do użytku w budownictwie, Świetliki, nie z metalu, Budynki
niemetalowe przenośne, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Okna
świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, 20 Akcesoria do rolet, niemetalowe, Akcesoria
do żaluzji, niemetalowe, Osprzęt do oszkleń okiennych niemetalowy,
Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do okien, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Prowadnice niemetalowe do drzwi
przesuwnych, Rolki do okien, niemetalowe, Rygle do ram okiennych,
niemetalowe, Blokady do okien z tworzywa sztucznego, Łączniki
do okien niemetalowe, Okucia do drzwi [niemetalowe], Niemetalowe
szyny do drzwi przesuwnych, Zaczepy do drzwi, niemetalowe, 22
Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Taśmy i pasy, Niemetalowe taśmy lub
złącza mocujące, Pasy mocujące, inne niż metalowe, Taśmy do żaluzji, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Daszki
[markizy], 35 Koncentracja różnych towarów, która umożliwia łatwy
dostęp klientom kupującym w hurtowniach, sklepach lub innych
punktach sprzedaży aluminiowych systemów budowlanych oraz
sklepów z materiałami budowlanymi z metalu lub nie z metalu,
w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych, systemów przeciwpożarowych, żaluzji i bram, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zapytania biznesowe, Dochodzenia biznesowe, Usługi
outsourcingowe, Reklama, Badania marketingowe, Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego, Reklama online w sieci komputerowej, Wynajem przestrzeni reklamowej,
Informacje i porady handlowe dla konsumentów, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, Zarządzanie biznesowe na rzecz
osób trzecich, Promocja inwestycji w branży nieruchomości, w tym
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centrów handlowych, hotelowych i rozrywkowych, Administracja
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Wyszukiwanie sponsorów dotyczące klubów sportowych, 37 Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa obiektów publicznych, Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian osłonowych, Budowanie nieruchomości, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie
budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konsultacje budowlane, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Nadzór budowlany, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok ochronnych
na budynki, Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków
i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów
mieszkalnych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, Konserwacja i naprawa budynków, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków, Izolowanie
budynków gotowych, Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, Nadzór nad remontami budynków, Naprawa budynków, Naprawa fasad, Naprawa i izolacja połączeń okiennych, Naprawa i konserwacja budynków biurowych,
Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Odnawianie i renowacja budynków, Renowacja i naprawa budynków, Specjalistyczne
odnawianie budynków, Restauracja budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Zbrojenie budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy
szyb, okien i rolet, Czyszczenie okien, Instalacja folii okiennych, Instalowanie i naprawa żaluzji, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie podwójnych szyb, Instalowanie ram okiennych, Izolacja termiczna okien, Konserwacja
okien, Montaż dodatkowej warstwy szkła, Montaż żaluzji i rolet, Naprawa okien, Naprawa rolet okiennych, Wymiana ram okiennych,
Wymiana okien, Wstawianie szkła i wstawianie szyb.

(111) 346069
(220) 2021 04 06
(210) 527298
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) VOSTI ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOSTI
(540)

(591) czarny, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem,
nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii,
paliwami alternatywnymi, rozwoje paliw alternatywnych, rozwojem
gospodarki, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji,
oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki,
kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
organizacji wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów,
szkoleń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty, wychowania,
nauki, ochrony zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii,
paliwami alternatywnymi, rozwoje paliw alternatywnych, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu
i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz organizacji wolontariatu, Publikowanie, w tym pu-
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blikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia,
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii,
rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwoje paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury
i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną
środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocją i organizacją wolontariatu, 42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju
odnawialnych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw
alternatywnych, 45 Usługi w zakresie pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją,
oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw
alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
wolontariatu.

(111) 346070
(220) 2021 04 06
(210) 527301
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) KULIK WALDEMAR, Kruszyn Krajeński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEŚCIERADŁO małżeńska, erotyczna gra planszowa
(540)

(531) 02.09.01, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 24 Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Narzuty na łóżko, Prześcieradła, 28 Gry planszowe, Futerały na akcesoria
do gry.
(111) 346071
(220) 2021 04 09
(210) 527315
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria) (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Santander Consumer Financial Solutions
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 01.15.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Sprawy monetarne,
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Administrowania planami ubezpieczeniowymi, Organizowanie ubezpieczenia, Leasing finansowy, Informacja finansowa,
informacja o danych finansowych, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, Finansowanie zakupów konsumenckich, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Usługi
inwestycyjne w zakresie pieniędzy, funduszy hedgingowych, funduszy typu private equity, Rady powiernicze, Finansowe usługi bankowe, Transakcje finansowe, Bankowość online i bankowość prywatna,
Usługi udzielania pożyczek i kredytów oraz usługi leasingowe, Usługi
depozytów sejfowych, Sponsorowanie finansowe, Przydzielanie sty-
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pendiów naukowych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Weryfikacja czeków, Ściąganie należności i usługi w zakresie faktoringu,
Faktoring, Crowdfunding, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
Handel walutami i wymiana walut, Usługi aktuarialne, Handel akcjami, Maklerstwo, Pośrednictwo w obronie nieruchomościami, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Depozyty kosztowności, Finansowe izby rozrachunkowe, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wycena nieruchomości.

(111) 346072
(220) 2021 03 11
(210) 526000
(151) 2021 09 01
(441) 2021 04 12
(732) FOMLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOMLY
(510), (511) 20 Meble, Duże wyściełane fotele, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele dopasowane do kształtu ciała, Fotele wypoczynkowe, Kanapy, Komody,
Komplety mebli do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble],
Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Kredensy, Toaletki, Komody, Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła dla biur
kreślarskich, Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła konferencyjne, Krzesła
robocze, Kufry [szafki], Lady do celów prezentacji, Ławki, Leżaki, Łóżka, Pościel, Materace, Poduszki, Małe dwuosobowe kanapy, Meble
biurowe, Meble do celów katalogowania, Meble do eksponowania
towarów, Meble do siedzenia, Meble do użytku w audytoriach, Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble domowe,
Meble do wyposażenia sklepów, Meble na miarę, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, Meble wielofunkcyjne, Meble
wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wypoczynkowe, Niemetalowe regały magazynowe [meble], Podłokietniki, Podłokietniki
do mebli, Poduszki na krzesła, Pudła do przechowywania [meble],
Ruchome biurka, Segmenty do przechowywania [meble], Siedzenia,
Skrzynie, Sofy, Sprzęt biurowy [meble], Stojaki na biurka [meble], Stojaki na broszury [meble], Stojaki na korespondencję [meble], Stojaki
na książki [meble], Stojaki, Półki, Stoliki, Stoły, Szafki, Szafy, Taborety,
Tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, Witryny, Wózki meblowe, Wysokie siedzenia [meble], Wysokie stołki [meble], Zestawy mebli, Ruchome półki do przechowywania [meble], Biurka i stoły, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce na meble, 42
Projektowanie mebli, Projektowanie umeblowania, Projektowanie
form, Projektowanie wizualne, Projektowanie mebli biurowych.
(111) 346073
(220) 2021 04 06
(210) 527318
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERMINATOR
(510), (511) 19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: futryny, ościeżnice, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, drzwi tłoczone,
drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów, biur, pensjonatów, zakładów
produkcyjnych, szpitali, obiektów handlowo-usługowych, Okiennice
niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa,
Okna witrażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, klamki
do drzwi i okien niemetalowe.
(111) 346074
(220) 2021 04 09
(210) 527322
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZELADNIK
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Whisky, Likiery, Wino.
(111) 346075
(220) 2021 04 06
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	S.C. Johnson & Son, Inc., Racine (US)

(210) 527324

(540) (znak słowny)
(540) RAID. WSZYSCY POTRZEBUJEMY OCHRONY.
(510), (511) 3 Środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa, Insektycydy, Środki odstraszające mole, Środki odstraszające owady,
Fungicydy, Środki gryzoniobójcze, Spirale odstraszające komary, 11
Urządzenia do wydawania insektycydów lub środków odstraszających owady, Lampy i lampiony na świece do odstraszania owadów,
21 Pułapki i łapki na owady.
(111) 346076
(220) 2021 04 10
(210) 527335
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 17
(732) KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASTORIA
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 05.11.10, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim
rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Kurtki sportowe, Spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie sportowe,
Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obuwie, Obuwie sportowe, Obuwie
piłkarskie, Obuwie rekreacyjne, Nakrycia głowy, Czapki i czapeczki
sportowe, Czapki z daszkiem, 35 Reklama, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Marketing
internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promocja
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 Usługi sportowe, Usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu,
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Nauka gry w koszykówkę, Organizowanie turniejów koszykówki, Realizacja meczów i pokazów koszykówki, Rozrywka w postaci gier w koszykówkę, Obozy koszykarskie.
(111) 346077
(220) 2021 03 18
(210) 526277
(151) 2021 09 03
(441) 2021 04 19
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SOMA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne.
(111) 346078
(220) 2021 04 12
(210) 527349
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 17
(732)	AGENCJA K2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 CREATE Codziennie przekraczamy oczekiwania
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tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Szkolenia w zakresie reklamy, Usługi mentoringu biznesowego.

(111) 346079
(220) 2021 04 07
(210) 527365
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) FUNDACJA STRAŻ OBRONY PRAW ZWIERZĄT, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA STRAŻ OBRONY PRAW ZWIERZĄT
(540)

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 24.17.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania,
Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie
do projektowania reklam online na stronach internetowych, Oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line
na stronach internetowych, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
Serwery w chmurze, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie
biznesowe interaktywne, 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Marketing internetowy, Kampanie marketingowe, Informacja
marketingowa, Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie
badań marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi w zakresie marketingu produktów, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu,
Analiza trendów marketingowych, Rozwój planu marketingowego,
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Badania
w dziedzinie strategii marketingowych, Opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Badania rynku
i badania marketingowe, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Świadczenie
doradczych usług marketingowych dla producentów, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklamy telewizyjne,
Reklamy online, Reklamy kinowe, Reklamy radiowe, Usługi reklamy
graficznej, Analizy w zakresie reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku do celów reklamowych, Przeprowadzanie badań
opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, Usługi rekrutacyjne, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Usługi rekrutacji
personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie oceny marki,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Badania biznesowe,
Doradztwo biznesowe, Analizy biznesowe rynków, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-

(591) biały, jasnobrązowy
(531) 03.01.06, 03.01.08, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, kształcenie, a w szczególności działalność
kulturalna: organizowanie spotkań edukacyjnych z placówkami
oświeceniowymi, w tym przedszkolami, szkołami podstawowymi,
szkołami średnimi, w ramach propagowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tresura zwierząt-analiza behawioralna zwierząt
bezdomnych, organizowanie prowadzenie wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt, przygotowywanie publikacja tekstów
związanych z adopcją zwierząt, 44 Usługi weterynaryjne-obejmowanie opieką weterynaryjną zwierząt bezdomnych, porzuconych,
zagubionych, zwierząt znajdujących się w schronisku dla bezdomnych zwierząt, świadczenie zabiegów weterynaryjnych, przeprowadzanie badań zwierząt bezdomnych, świadczenie usług w zakresie
higieny urody dla zwierząt-utrzymywanie zwierząt w czystości,
strzyżenie, pielęgnacja zwierząt. hodowla zwierząt, świadczenie
usług placówki rehabilitacyjnej dla zwierząt po przebytych urazach
zabiegach, 45 Usługi społeczne świadczone przez osoby trzecie
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, a w szczególności świadczenie usług adopcyjnych, świadczenie usługi opieki nad
bezdomnymi, porzuconymi, zagubionymi zwierzętami, w tym zwierzętami wobec których stwierdzono naruszenie przepisów ustawy
o ochronie zwierząt, w ramach prowadzonego schroniska, opieka
nad zwierzętami domowymi pod nieobecność właściciela, usługi
wyprowadzania psów.
(111) 346080
(220) 2021 04 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGO
(540)

(210) 527369

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Przemysłowe drukarki atramentowe.
(111) 346081
(220) 2021 01 05
(210) 522917
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732)	SmartBuy Guru Enterprises, Camana Bay (KY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OptykaWorld
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(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 16.03.13, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych obejmujące okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, Usługi handlu detalicznego w zakresie
sprzedaży wysyłkowej obejmującej okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie okularów, soczewek,
soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych, produktów
i preparatów do pielęgnacji oczu, akcesoriów do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich,
mianowicie zakup okularów, soczewek, soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych, produktów i preparatów do pielęgnacji
oczu, akcesoriów do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
(111) 346082
(220) 2021 05 19
(210) 529096
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732)	EURO SPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Euro Spas
(510), (511) 11 Wanny, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Wanny spa, Wanny spa do stóp, Wanny prysznicowe,
Wanny z hydromasażem, Wanny z natryskiem, Wanny z siedziskiem,
Wanny z systemem hydromasażu, Wanny z wirami wodnymi, Wanny
termiczne, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych
fizycznie, Wanny z dyszami powietrznymi, Grzejniki do saun, Instalacje do sauny, Kamienie do sauny, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Sauny, Piece saunowe, Urządzenia do ogrzewania saun,
Urządzenia do sauny, Urządzenia podgrzewające do basenów, Urządzenia do chlorowania basenów, Spa [baseny podgrzewane], Kotły
gazowe do ogrzewania basenów, Baseny termalne, Filtry do basenów, Filtry do użytku w basenach, Instalacje do podgrzewania basenów, Instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod
wodą, Szafki do mycia basenów medycznych [części instalacji dostarczającej wodę], 35 Usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego
w zakresie wanien, wanien spa, wanien prysznicowych, wanien z hydromasażem, jacuzzi, Usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego
w zakresie saun, urządzeń do saun, pieców saunowych, grzejników
do saun, instalacji do saun, 37 Budowa, montaż i konserwacja w zakresie: wanien, wanien spa, wanien prysznicowych, wanien z hydromasażem, Doradztwo w zakresie: wanien, wanien spa, wanien prysznicowych, wanien z hydromasażem, Budowa, montaż i konserwacja
w zakresie: saun, urządzeń do saun, pieców saunowych, grzejników
do saun, instalacji do saun, Doradztwo w zakresie: saun, urządzeń
do saun, pieców saunowych, grzejników do saun, instalacji do saun.
(111) 346083
(220) 2021 06 19
(210) 530514
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) RÓZGA AGNIESZKA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HOLIKANA
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki i ekstrakty z konopi, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Preparaty toaletowe zawierające olej konopny i/
lub ekstrakty z konopi, Środki toaletowe zawierające olej konopny
i/lub ekstrakty z konopi, Kosmetyki zawierające olej konopny i/lub
ekstrakty z konopi, Kremy do rąk zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy do golenia zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Szampony zawierające olej konopny i/lub ekstrakty
z konopi, Kremy, maści i balsamy do ciała zawierające olej konopny i/
lub ekstrakty z konopi, Olejki do masażu zawierające olej konopny i/

lub ekstrakty z konopi, Olejki do ciała zawierające olej konopny i/lub
ekstrakty z konopi, Olej konopny do celów kosmetycznych, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty i artykuły higieniczne
zawierające ekstrakty z konopi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty, artykuły medyczne
i lecznicze zawierające ekstrakty z konopi, Żelki witaminowe zawierające ekstrakty z konopi, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze z ekstraktu z konopi,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne zawierające olej konopny,
Suplementy diety na bazie konopi siewnych, Produkty lecznicze lub
medyczne zawierające ekstrakty z konopi, 30 Żywność zawierająca
ekstrakty z konopi zawarta w klasie 30, Miody zawierające ekstrakty
z konopi, Wyroby cukiernicze zawierające ekstrakty z konopi, słodycze i żywność zawierające ekstrakty z konopi zawarte w klasie 30, Sól,
przyprawy i dodatki smakowe zawierające ekstrakty z konopi, Syropy
spożywcze zawierające ekstrakty z konopi, Żelki zawierające ekstrakty z konopi, Żywność i słodycze zawierające olej konopny, 35 Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności lub napojów, Usługi promocji, marketingu, prezentowania
i sprzedaży, w tym również sprzedaży prowadzonej online: Aromatyczne olejki i ekstrakty z konopi, Preparaty do czyszczenia i odświeżania zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Preparaty
toaletowe zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Środki
toaletowe zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kosmetyki zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy do rąk
zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy do golenia
zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Szampony zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy, maści i balsamy
do ciała zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Olejki
do masażu zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Olejki
do ciała zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Olej konopny do celów kosmetycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne
zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty i artykuły higieniczne zawierające ekstrakty
z konopi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty, artykuły medyczne i lecznicze zawierające
ekstrakty z konopi, Żelki witaminowe zawierające ekstrakty z konopi,
Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze z ekstraktu z konopi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne zawierające olej konopny, Suplementy diety na bazie konopi siewnych, Produkty lecznicze lub medyczne zawierające
ekstrakty z konopi, Żywność zawierająca ekstrakty z konopi, Miody
zawierające ekstrakty z konopi, Wyroby cukiernicze zawierające ekstrakty z konopi, Żywność i słodycze zawierające ekstrakty z konopi,
Sól, przyprawy i dodatki smakowe zawierające ekstrakty z konopi,
Syropy spożywcze zawierające ekstrakty z konopi, Żelki zawierające
ekstrakty z konopi, Żywność i słodycze zawierające olej konopny.

(111) 346084
(220) 2021 07 08
(210) 531326
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LAKEMAN BOATS
(540)

(531) 01.15.24, 18.03.23, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 12 Jachty, Jachty silnikowe, Jachty z silnikiem, 37 Budowanie jachtów, 39 Czarterowanie jachtów, Czarterowanie łodzi,
Czarterowanie jednostek pływających, Czarterowanie jednostek
pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Usługi
czarterowania jachtów i łodzi.
(111) 346085
(151) 2021 11 30

(220) 2021 07 26
(441) 2021 08 16

(210) 531935
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(732) MALCZEWSKA AGNIESZKA, Wyrzysk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bobo dream
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 01.07.06, 01.15.11, 01.01.04, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Obuwie dla dzieci, 28 Zabawki dla
dzieci, Artykuły do zabawy dla dzieci.
(111) 346086
(220) 2020 09 18
(151) 2021 10 19
(441) 2021 06 28
(732) KUDLIK TOMASZ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baumajster
(540)

(210) 518445

(591) ciemnożółty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 papiery i płótna ścierne, ścierne pasy bezkońcowe,
krążki ścierne, siatki ścierne, gąbki ścierne, kostki szlifierskie, papiery
ścierne wodne, 8 wkrętaki, wkrętaki elektrotechniczne, wkrętaki T,
wkrętaki z grzechotką, wkrętaki zegarmistrzowskie, wkrętaki precyzyjne, wkrętaki elastyczne, wkrętaki ślusarskie, zestawy wkrętaków,
bity-końcówki do wkrętarek, zestawy bitów, obcęgi, śrubokręty, narzędzia wielofunkcyjne, szczypce, szczypce Seeger’a, szczypce tynkarskie, szczypce do ściągania izolacji, szczypce do rur, nożyce, nożyce do blachy, nożyce do prętów, scyzoryki, scyzoryki wielofunkcyjne,
noże, noże z ostrzem łamanym, noże trapezowe, noże do szkła, noże
monterskie, noże wielofunkcyjne, piły, piły tarczowe, piły do metalu,
piły do drewna, piły płatnice, brzeszczoty do piły, piły ogrodnicze,
piły kabłąkowe i brzeszczoty do tych pił, piły do płyt kartonowo-gipsowych, strugi, zdzieraki, skrzynie uciosowe, przyrżnie, młotki,
młotki ciesielskie, młotki murarskie, młotki stolarskie, młotki gumowe, młotki plastikowo-gumowe, siekiery, obcinaki, przecinaki, przebijaki, łomy, stopki do wyciągania gwoździ, gwintowniki, narzynki,
zszywacze, zszywacze tapicerskie, zszywacze młotkowe, zszywacze do przewodów i kabli, nitownice, lutownice, pistolety klejowe,
pistolety do pian, pistolety uszczelniające, ściernice, tarcze ścierne
do szlifowania, tarcze ścierne do cięcia, tarcze ścierne z nasypem diamentowym, ścierne pasy bezkońcowe, dyski szlifierskie, dyski polerskie, druciane szczotki do czyszczenia powierzchni, druciane, ręczne
szczotki do czyszczenia powierzchni, druciane, obrotowe, czołowe
i tarczowe szczotki do czyszczenia powierzchni, szczotki z tworzyw
sztucznych do czyszczenia powierzchni, kamienie szlifierskie, tarcze
polerskie, krążki ścierne, tarcze listkowe, zestawy nasadek do kluczy,
pace do siatek, osełki, skrobaki, skrobaki do szyb, skrobaczki, kielnie,
pace, pace z ABS, mieszadła do farb i zapraw, szpachle, kółka do cięcia glazury, fugownice, pilniki, tarniki, ściski, kleszcze, kleszcze typu
Molly, pasy z narzędziami, towotnice, klucze wewnętrzne, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze trzpieniowe, klucze sześciokątne, klucze
Torx, zestawy kluczy Torx i kluczy Hex, klucze ręczne do śrub, klucze
udarowe, klucze maszynowe, klucze nastawne, sekatory, nożyce, nożyce do gałęzi, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, szczypce,
szczypce do rur, obcinaki, obcinaki do rur z tworzyw sztucznych, obcinaki do rur z aluminium i z miedzi, szczypce-obcinaki, wiertła, wiertła do metali, wiertła do drewna, wiertła do betonu, wiertła do muru,
dłuta, dłuta do drewna, dłuta do betonu, brzeszczoty do wyrzynarek,
frezy, frezy do drewna, otwornice, otwornice do betonu, otwornice
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do drewna, otwornice z nasypem diamentowym, uchwyty malarskie,
czerpaki murarskie, skrobaki do farb, kombinerki, punktaki ślusarskie i murarskie, zdzieraki do tynków, łopaty, szpadle, 9 miary, miary
płaskie, miary zwijane, miary składane, miary taśmowe, maski przeciwpyłowe, maski ochronne, przymiary, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, łaty, łaty murarskie, łaty z poziomnicami, łaty murarskie
trapezowe, poziomnice, poziomnice wodne, poziomnice obrotowe,
poziomnice do słupków, poziomnice Torpedo, poziomnice laserowe, poziomnice laserowe obrotowe, kątowniki, kątowniki dachowe,
kątowniki budowlane, gogle, gogle spawalnicze, okulary, okulary
przeciwodpryskowe, nakolanniki, rękawice robocze, sznury zwijane traserskie, próbniki napięcia, kable rozruchowe, kaski ochronne,
ochronniki słuchu, odzież robocza, odzież ochronna, odzież ochronna przed wypadkami, odzież ochronna przed napromieniowaniem,
odzież ochronna przed ogniem, buty robocze, lasery miernicze, niwelatory optyczne, kółka miernicze, kątowniki elektroniczne.

(111) 346087
(220) 2021 06 23
(210) 530673
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) WĄSALA-OPONOWICZ PATRYCJA WASALA, Staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wasalaa
(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Przyrządy
do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy-), Przyrządy chronologiczne, Przyrządy
zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby
jubilerskie [biżuteria], 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki i parasole (duże), 25 Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 346088
(220) 2020 03 30
(210) 512053
(151) 2021 11 04
(441) 2020 06 01
(732) PLATFORMA DETALISTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spark
(540)

(591) fioletowy
(531) 29.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja danych
na potrzeby baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe i prognozy
ekonomiczne, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą
i doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
zarządzanie w działalności handlowej, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 usługi w zakresie obsługi transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, w szczególności bez wykorzystania terminala, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności
mobilnych, usługi elektronicznego paragonu (eParagon), usługi administracji płatnościami, usługi informacyjne i konsultacyjne związane z płatnościami mobilnymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój oprogramowania,
w szczególności aplikacji na urządzenia mobilne, projektowanie
i rozwój oprogramowania na potrzeby obsługi i realizacji transakcji
finansowych, w tym płatności mobilnych.
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(111) 346089
(220) 2020 03 30
(210) 512054
(151) 2021 11 04
(441) 2020 06 01
(732) PLATFORMA DETALISTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spark Wallet
(540)

(591) fioletowy
(531) 29.01.05, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja danych
na potrzeby baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe i prognozy
ekonomiczne, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą
i doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
zarządzanie w działalności handlowej, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 usługi w zakresie obsługi transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, w szczególności bez wykorzystania terminala, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności
mobilnych, usługi elektronicznego paragonu (eParagon), usługi administracji płatnościami, usługi informacyjne i konsultacyjne związane z płatnościami mobilnymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój oprogramowania,
w szczególności aplikacji na urządzenia mobilne, projektowanie
i rozwój oprogramowania na potrzeby obsługi i realizacji transakcji
finansowych, w tym płatności mobilnych.
(111) 346090
(220) 2020 03 30
(210) 512076
(151) 2021 11 03
(441) 2021 12 27
(732) PLATFORMA DETALISTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spark Pay
(540)

(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 pozyskiwanie, aktualizacja i systematyzacja danych
na potrzeby baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe i prognozy
ekonomiczne, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą
i doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
zarządzanie w działalności handlowej, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 usługi w zakresie obsługi transakcji finansowych, w tym płatności mobilnych, w szczególności bez wykorzystania terminala, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności
mobilnych, usługi elektronicznego paragonu (eParagon), usługi administracji płatnościami, usługi informacyjne i konsultacyjne związane z płatnościami mobilnymi, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój oprogramowania,
w szczególności aplikacji na urządzenia mobilne, projektowanie
i rozwój oprogramowania na potrzeby obsługi i realizacji transakcji
finansowych, w tym płatności mobilnych.
(111) 346091
(220) 2020 11 12
(210) 520723
(151) 2021 04 09
(441) 2020 12 21
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)

(540) (znak słowny)
(540) K2 ZAPACH W PUSZCE
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do samochodów, 5 dezodoranty do samochodów, samochodowe odświeżacze powietrza.
(111) 346092
(220) 2021 02 05
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Herbitussin
CZARNA
PORZECZKA
I DOŚWIADCZENIE
(540)

(210) 524185

TRADYCJA

(591) czarny, biały, ciemnoniebieski, szary
(531) 02.01.03, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 346093
(151) 2021 09 01

(220) 2021 03 01
(441) 2021 04 06

(210) 525355
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(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTUNA BETONGAMES
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama banerowa, Reklama zewnętrzna,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych w szczególności Internetu, Reklamy radiowe i telewizyjne, 41 Usługi hazardowe on-line, Hazard.
(111) 346094
(220) 2021 04 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALCO
(540)

(210) 527370

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Przemysłowe drukarki atramentowe.
(111) 346095
(220) 2021 04 07
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VULPES
(540)

(210) 527372

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 Przemysłowe drukarki atramentowe.
(111) 346096
(220) 2021 05 17
(151) 2021 11 12
(441) 2021 07 26
(732)	GRESZTA JAKUB DK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EST. 2015 IMPERIUM
(540)

(210) 529004

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 01.17.11, 24.01.05, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
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(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież dla
dzieci, Koszulki, Bluzy, Spódnice, Spodnie, Paski, Kurtki, Kamizelki,
bezrękawniki, Maski, Czapki, Czapki z daszkiem, Apaszki, Chusty, Kominiarki, Rękawiczki, 35 Reklama i marketing, Promocja sprzedaży,
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi
prowadzenia sklepu hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bluzy, bombki, breloczki, biżuterii, chorągiewki, czapki, chusty, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe,
budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria odzieżowa
dla dzieci, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze,
kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, kominiarki, kamizelki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maseczki, magnesy na lodówkę,
Maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki,
notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, opaski na ramię, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, paski,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, race morskie, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, saszetki, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane,
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zapalniczki, zegarki, znaczki z logo.

(111) 346097
(220) 2021 04 12
(210) 527376
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) MINKIEWICZ ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLASTIKOWA REWOLUCJA
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych
konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem
odpadów, Analizowanie reakcji konsumentów, Usługi informacyjne
w zakresie rynku konsumentów, Udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, 40 Dostarczanie informacji związanych z przetwarzaniem chemicznym, Doradztwo dotyczące postępowania w przypadku zanieczyszczenia ropą, Doradztwo związane z likwidacją
zanieczyszczeń chemicznych, Doradztwo związane z niszczeniem
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem odpadów
i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo w zakresie przetwarzania materiałów i wytwarzania energi,
41 Organizowanie gal, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja, Udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Usługi edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji biznesowej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej.
(111) 346098
(220) 2021 04 12
(210) 527390
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	ALG-BORJE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Alg-Börje
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(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 05.03.20, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
Preparaty toaletowe, Środki toaletowe, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 346099
(220) 2021 04 12
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) RÓŻAŃSKI JACEK, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jana
(540)

(210) 527392

towywaniem żywności i napojów, usługi barów kawowych, usługi
kateringowe, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
usługi mobilnych restauracji, usługi w zakresie bankietów, usługi
zaopatrzenia w napoje usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem ekspresów do kawy, usługi barowe usługi restauracyjne, bary
szybkiej obsługi [snack-bary] kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, organizowanie bankietów kawiarnia, koktajlbary, usługi dostawy
kawy do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni.

(111) 346101
(220) 2021 04 08
(210) 527405
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H humanites COHERENT LEADERSHIP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble kuchenne, Meble biurowe.
(111) 346100
(220) 2021 04 08
(210) 527402
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) MICHALIK MARCIN COLOURS OF COFFE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLOURS OF COFFEE
(510), (511) 30 Aromaty kawowe, cykoria [substytut kawy], kapsułki
z kawą, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa słodowa, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kawa w formie mielonej, kawa aromatyzowana,
kawa liofilizowana, czekoladowa kawa, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, torebki z kawą, kawa
w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych
ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kaw, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji. organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych,
nauczanie i szkolenia, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia
z prezentacji żywności, szkolenia związane z branżą restauracyjną,
szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, kursy szkoleniowe, 43 Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, udzielanie informacji związanych z przygo-

(591) szary, niebieski, ciemnozielony, jasnozielony, jasnoniebieski,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(111) 346102
(220) 2021 04 08
(210) 527407
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 07.01.08
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie
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on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(111) 346103
(220) 2021 04 08
(210) 527409
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) BERA CEZARY AGENCJA REKLAMOWA SPOKO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYPINKI.PL
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.17.02
(510), (511) 9 Magnesy, Magnesy na lodówki, Magnesy na lodówkę,
Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy dekoracyjne w kształcie
zwierząt, Magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne w kształcie liter, 14 Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy
[ozdoby], Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Wisiorki do kluczy [ozdoby lub breloczki], Breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy, nie z metalu,
Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy [kółka]
pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali
szlachetnych, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych,
Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 26
Plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, Guziki ozdobne
[plakietki] do odzieży, Ozdobne plakietki, Agrafki, Broszki [dodatki
do ubrań], Guziki, Guziki do odzieży, Igły, Ozdoby do ubrań, Ozdobne
guziki, Ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, Zawieszki,
inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Przypinki,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: Magnesy, Magnesy na lodówki, Magnesy na lodówkę,
Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne w kształcie liter, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy
[ozdoby], Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy, nie z metalu,
Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy [kółka]
pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali
szlachetnych, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych,
Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Plakietki
do noszenia, nie z metali szlachetnych, Guziki ozdobne [plakietki]
do odzieży, Ozdobne plakietki, Agrafki, Broszki [dodatki do ubrań],
Guziki, Guziki do odzieży, Igły, Ozdoby do ubrań, Ozdobne guziki,
Ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, Zawieszki, inne niż
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Przypinki.
(111) 346104
(220) 2021 04 08
(210) 527411
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE FIRMA PRZYJAZNA
CZŁOWIEKOWI
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 07.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(111) 346105
(220) 2021 04 08
(210) 527412
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) BERA CEZARY AGENCJA REKLAMOWA SPOKO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Agencja Reklamowa SPOKO
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Metalowe tabliczki na drzwi, Metalowe tabliczki imienne i imienne tabliczki na drzwi, Tabliczki metalowe, Metalowe tabliczki identyfikacyjne, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Metalowe tabliczki identyfikacyjne, Metalowe identyfikacyjne tabliczki,
Tabliczki identyfikacyjne z metali nieszlachetnych, Metalowe tabliczki na skrzynki do listów, 35 Reklama, Przygotowywanie reklam,
Publikacja reklam, Rozpowszechnianie reklam, Produkcja reklam,
Kompilacja reklam, Umieszczanie reklam, Reklamy kinowe, Reklama
korespondencyjna, Reklamy telewizyjne, Reklama banerowa, Reklama zewnętrzna, Reklamy online, Reklama i usługi reklamowe, Usługi
reklamowe, Agencje reklamowe, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Przygotowywanie reklam prasowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama i marketing, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Reklama rekrutacji personelu, Reklama w czasopismach,
Usługi reklamy zewnętrznej, Doradztwo dotyczące reklamy, Usługi
reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Analizy odbioru reklamy, Analiza odbioru reklamy, Reklama w windach, Rozlepianie plakatów reklamowych, Publikowanie literatury reklamowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej,
Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Reprodukcja materiału reklamowego, Wykonywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowywanie
publikacji reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikacja treści reklamowych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Produkcja filmów
reklamowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Wypożyczanie
urządzeń reklamowych, Wynajem materiałów reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych,
Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Dystrybucja broszur
reklamowych, Dystrybucja ulotek reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych,
Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Projektowanie logo
reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Wynajem
bilbordów reklamowych, Wynajem billboardów reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Promowanie
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[reklama] działalności gospodarczej, Reklama na billboardach elektronicznych, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy, Usługi informacyjne
dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama biznesowych stron
internetowych, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe i promocyjne,
Usługi promocyjne i reklamowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Produkcja wizualnych
materiałów reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych,
Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, Przygotowywanie
handlowych tekstów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, Publikowanie materiałów
reklamowych online, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam dla
osób trzecich, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Reklama w zakresie filmów kinowych,
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Dostarczanie informacji
na temat reklamy, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi planowania w zakresie
reklamy, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Gromadzenie informacji
związanych z reklamą, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe dla branży literackiej,
Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi reklamowe i marketingowe online, Rozprowadzanie
próbek dla celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych przez pocztę, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową,
Zarządzanie personelem w celach reklamowych, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie produktów
do celów reklamowych, Badania rynku do celów reklamowych,
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Usługi
sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla
osób trzecich], Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich].

(111) 346106
(220) 2021 04 08
(210) 527414
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cEt CENTRUM ETYKI TECHNOLOGII
(540)

(591) czarny, niebieski, fioletowy, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(111) 346107
(220) 2021 04 08
(210) 527415
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Family&Human Wellbeing Award
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(111) 346108
(220) 2021 04 08
(210) 527423
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODAGO
(510), (511) 9 Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek, Publikacje ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, Programy i oprogramowanie
komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne, Programy, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Aplikacje, programy, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki,
tekstu i dźwięku, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online,
Oprogramowanie ułatwiające dokonywanie zakupów, Oprogramowanie blogów, Fotografie cyfrowe do pobrania, 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, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję [odzież], 35
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 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, 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, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line, Usługi dostarczania informacji handlowych, Usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowych baz danych, 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 pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, 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, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie biznesowe w zakresie interaktywnej strony internetowej dla użytkowników stosujących aplikacje i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania
i oceniania treści internetowych, w celu zamawiania i nabywania to-
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warów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, Zapewnianie recenzji, rekomendacji i rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Obsługa portali internetowych on-line dla sprzedających i kupujących towary i usługi, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wymiany towarów, w tym przez Internet: kosmetyków, środków
perfumeryjnych i zapachowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, bielizny, strojów kąpielowych, krawatów, rękawiczek, okularów, artykułów
AGD, urządzeń audio i video, telefonów komórkowych, akcesoriów
i sprzętu komputerowego, aparatów fotograficznych, oświetlenia,
sprzętu sportowego, zegarków, biżuterii, mebli, toreb i portfeli, akcesoriów do odzieży, bielizny stołowej i pościelowej, zasłon, gier i zabawek dla dzieci, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo i informacje na temat obsługi klienta w związku
z zakupami dokonywanymi przez Internet, Zarządzanie produktami
oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem
Internetu, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję a licytacja odbywa się za pośrednictwem
Internetu, 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 dla osób trzecich,
Organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania
społecznością on-line, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 Usługi internetowego serwisu informacyjnego, Usługi portalu internetowego, Zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych, forów, portali i blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie,
Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji,
zasobów filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z komputerowych baz
danych, Usługi udostępniania portali internetowych związanych
z kulturą, sztuką, rozrywką, modą i stylem, kreowaniem wizerunku,
usługami stylistów, projektowaniem mody, pokazami mody, zakupami, odzieżą, dodatkami do odzieży, Komunikacja za pośrednictwem
blogów on-line, Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi
udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych katalogów, Usługi przydzielania dostępu do baz danych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania
towarów i usług, 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, Wymiana danych elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji
i nauczania, Usługi edukacyjne związane z modą i stylem, Usługi edukacyjne związane z kreowaniem wizerunku, Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, Organizowanie i prowadzenie szkoleń
w celach edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie warsztatów
szkoleniowych, Doradztwo zawodowe i coaching, Treningi rozwoju
osobistego, Usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, pokazów mody, 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 prezentowanie pokazów
rozrywkowych i edukacyjnych dotyczących stylu i mody, Organizo-
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wanie i prowadzenie loterii i plebiscytów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, mody i stylu,
kreowania wizerunku, Usługi pisania blogów, Publikowanie recenzji,
Zapewnianie recenzji, rekomendacji i rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Produkcja
nagrań audio i video, 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 publikacji on-line ze wskazówkami dotyczącymi mody
i stylu, kreowania wizerunku, Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi w zakresie
projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych
dla osób trzecich, Administrowanie stronami internetowymi, Projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu
pozyskiwania informacji, w tym o tematyce społecznej, zdrowotnej,
związanych z psychologią, kosmetologią, kosmetyką, kulturą, sztuką,
rozrywką, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji dotyczących urody, mody i stylu, kreowania wizerunku, projektowania mody
i akcesoriów mody, zakupów odzieży i dodatków do odzieży, Udostępnianie miejsc na serwerach, Utrzymywanie baz danych, Usługi
projektowania i opracowywania baz danych, Instalacja, konserwacja
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Hosting komputerowych baz danych, Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, Usługi
kawiarenek internetowych, Hosting serwerów i platform, Hosting
stron internetowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, w tym
blogów on-line, Usługi testowania produktów, Testowanie kosmetyków, Usługi w zakresie projektowania mody i akcesoriów mody, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dostarczanie informacji
na temat usług w zakresie projektowania mody, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 44
Usługi poradnictwa w zakresie kosmetyki, urody, Udzielanie porad
w dziedzinie stylizacji i układania włosów, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi wizażystów, Udostępnianie informacji o gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, salonach piękności, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług, 45 Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru,
Usługi osobistych doradców w zakresie zakupów [personal shopper],
Wypożyczanie ubrań, Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, Informacje w zakresie mody.

(111) 346109
(220) 2021 04 08
(210) 527431
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732)	LOVE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LOVE CATERING
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostawa
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Usługi w zakresie dostarczania żywności, 41 Prowadzenie zajęć
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Sport i fitness, Szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia
z prezentacji żywności, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony Internetowej online, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych[fitness], Usługi edukacyjne związane z technologią
żywności, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 43
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami transportem (catering), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
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Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność
i napoje, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne,
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo medyczne w zakresie
redukcji masy ciała, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji Masy
ciała do celów medycznych, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi dietetyków.

(111) 346110
(220) 2021 04 08
(210) 527432
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732) BRACIA ZIÓŁKOWSCY-PALARNIA KAWY SPÓŁKA JAWNA,
Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA ZIÓŁKOWSCY PALARNIA KAWY
(540)

nieelektryczne do parzenia kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, serwisy do kawy z porcelany, ekspresy do zaparzania kawy
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, serwisy do kawy [zastawa stołowa], nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, serwisy do kawy
z metali szlachetnych, dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych,
serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, dzbanki do kawy z metali
szlachetnych, inne niż elektryczne, dzbanki do kawy nieelektryczne
i nie z metali szlachetnych, zestawy filiżanek do kawy składające się
z małych filiżanek i spodków, kawa, kawa aromatyzowana, kawa słodowa, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, czekoladowa kawa, kawa liofilizowana, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, kawa [palona, w proszku, granulowana
lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], przetworzone ziarna, ziarna kawy, mielone
ziarna kawy, palone ziarna kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, aromaty kawowe, czekolada, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty czekoladowe, esencje kawowe, ekstrakty z kawy,
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, esencja
kawowa, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, herbata, gotowe napoje kawowe, gorąca czekolada,
herbata czarna, herbata do zaparzania, herbata jaśminowa, herbata
miętowa, herbata mrożona, mieszanki kawowe, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy słodowej i kakao, mieszanki wyciągów z kawy słodowej
i kawy, mate [herbata], koncentraty kawy, nadzienia na bazie kawy,
napoje kawowe, napoje kakaowe z mlekiem, napoje sporządzane
z kawy, napoje składające się głównie z kawy, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], yerba mate .

(111) 346111
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 03
(441) 2021 05 17
(732) PILECKA AGATA ALPAKINO, Skopanie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpakino
(540)

(531) 01.15.15, 02.09.14, 05.07.27, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, Kawa
mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa,
Czekoladowa kawa, Kawa liofilizowana, Kawa nienaturalna, Kawa
niepalona, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie mielonej,
Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], Przetworzone ziarna, Ziarna kawy, Mielone ziarna
kawy, Palone ziarna kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Aromaty
kawowe, Czekolada, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty
kawy, Ekstrakty czekoladowe, Esencje kawowe, Ekstrakty z kawy,
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja
kawowa, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, Herbata, Gotowe napoje kawowe, Gorąca czekolada,
Herbata czarna, Herbata do zaparzania, Herbata jaśminowa, Herbata
miętowa, Herbata mrożona, Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki kawy słodowej i kakao, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej
i kawy, Mate [herbata], Koncentraty kawy, Nadzienia na bazie kawy,
Napoje kawowe, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje sporządzane
z kawy, Napoje składające się głównie z kawy, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Yerba mate, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: filtry
do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące część
nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, młynki do kawy mieszadełka
do kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, miarki do kawy, dzbanki
do kawy ceramiczne serwisy do kawy, nieelektryczne młynki do kawy,
ekspresy do kawy, nieelektryczne ciśnieniowe ekspresy do kawy,
dzbanki do kawy, nieelektryczne, ręczne młynki do kawy, dzbanki

(210) 527433

(591) złoty
(531) 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.02
(510), (511) 24 Kołdry, Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], Kołdry półpuchowe, Kołdry puchowe, Kołdry [przykrycia], Poszewki na kołdry, Poszwy na kołdry, Narzuty puchowe [kołdry], Kołdry do łóżek,
Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, Kołdry zawierające materiały
wypełniające, Kołdry z materiałów tekstylnych, Poszwy na kołdry
puchowe, Tekstylne poszwy na kołdry, Kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, Pościel, Pościel jako materiały tekstylne,
Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, Pokrowce
na poduszki, Poszwy na poduszki, Poszewki na poduszki, Poszewki
na poduszki [poszwy na poduszki], Ozdobne poszewki na poduszki,
Materiały tkane do poduszek, Materiały na poszewki na poduszki,
Poszewki na poduszki do spania, Wsypy jako pokrowce na materace
i poduszki, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, Materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki, Koce wełniane, Tkaniny wełniane, Tkaniny z wełny, Dzianiny
z przędzy wełnianej, Materiały z przędzy wełnianej, Tkaniny dziane
z wełny pętelkowej, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny mieszane z wełny i bawełny, Tkaniny z wełny, inne niż izolacyjne, Tkaniny
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mieszane z jedwabiu i wełny, Tkaniny wełniane do użytku w produkcji kurtek, Tkaniny wełniane do użytku w produkcji płaszczy, Tkaniny wełniane do użytku w produkcji garniturów, Tkaniny wełniane
do użytku w produkcji spodni, Materiały do produkcji odzieży, Tkaniny z włókien do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, Tkanina
do produkcji odzieży wierzchniej dla kobiet, Tkanina do produkcji
odzieży wierzchniej dla mężczyzn, Tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, Kołdry wełniane, Kołdry wypełnione wełną, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów:
kołdry, kołdry frotte, kołdry [poszwy], kołdry półpuchowe, kołdry
puchowe, kołdry [przykrycia], poszewki na kołdry, poszwy na kołdry,
narzuty puchowe [kołdry], kołdry do łóżek, poszwy na kołdry i kołdry
puchowe, kołdry zawierające materiały wypełniające, kołdry z materiałów tekstylnych, poszwy na kołdry puchowe, tekstylne poszwy
na kołdry, kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające,
pościel, pościel jako materiały tekstylne, narzuty pikowane [artykuły
pościelowe], osłony do łóżek dziecięcych [pościel], tkaniny pościelowe w formie śpiworów, pokrowce na poduszki, poszwy na poduszki,
poszewki na poduszki, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
ozdobne poszewki na poduszki, materiały tkane do poduszek, materiały na poszewki na poduszki, poszewki na poduszki do spania, wsypy jako pokrowce na materace i poduszki, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, materiały tekstylne w belach
do produkcji poszewek na poduszki, koce wełniane, tkaniny wełniane, tkaniny z wełny, dzianiny z przędzy wełnianej, materiały z przędzy wełnianej, tkaniny dziane z wełny pętelkowej, tkaniny mieszane
na bazie wełny, tkaniny mieszane z wełny i bawełny, tkaniny z wełny, inne niż izolacyjne, tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, tkaniny
wełniane do użytku w produkcji kurtek, tkaniny wełniane do użytku
w produkcji płaszczy, tkaniny wełniane do użytku w produkcji garniturów, tkaniny wełniane do użytku w produkcji spodni, materiały
do produkcji odzieży, tkaniny z włókien do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla
kobiet, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, czapki wełniane, czapki
sportowe, czapki dziane, czapki futrzane, czapki z pomponem, czapki jako nakrycia głowy, skarpetki wełniane, wełniane rajstopy, odzież
wełniana, buciki dla niemowląt z wełny, wełniane szale noszone
w krajach ameryki łacińskiej, gry planszowe, zestawy gier planszowych, zestawy pytań do gier planszowych, poduszki, poduszki wełniane, poduszki wypełnione wełną, poduszki z wypełnieniem, poduszki wypełnione włosiem, włosie alpaki, czesankowa wełna, wełna
czesankowa, wełna jako przędza, koce wełniane, koce dla niemowląt,
bielizna pościelowa, opaski na głowę, opaski na głowę [odzież], czapki wełniane, czapki [nakrycia głowy].

(111) 346112
(220) 2021 04 08
(210) 527435
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) DYLEWSKI EDWARD WEGAŃSKIE SERCE, Czerwieńsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wegańskie serce
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: czekolada, gorąca czekolada, czekolada pitna,
czekolada nielecznicza, sztuczna czekolada, nadziewana czekolada,
czekolada mleczna, czekolada bezmleczna, czekolada z bąbelkami,
czekolada w proszku, herbatniki oblane czekoladą, precle pokryte
czekoladą, precle polane czekoladą, czekolada z alkoholem, jagody
pokryte czekoladą, bułeczki z czekoladą, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada z japońskim chrzanem, czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, kruche
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, bułeczki z rodzynkami
z mleczną czekoladą, czekoladki, substytuty czekolady, trufle czekoladowe, ciasta czekoladowe, czekoladowe fondue, syrop czekoladowy,
kremy czekoladowe, wafle czekoladowe, słodycze czekoladowe,
musy czekoladowe, pasty czekoladowe, sos czekoladowy, ekstrakty
czekoladowe, czekoladowa kawa, napoje czekoladowe, herbatniki
czekoladowe, batony czekoladowe, cukierki czekoladowe, krówki
czekoladowe, ciastka czekoladowe, gofry czekoladowe, desery czekoladowe, posypka czekoladowa, jajka czekoladowe, lody zawierające
czekoladę, napoje zawierające czekoladę, króliczki z czekolady, czekoladki z likierem, czekoladki z nadzieniem, marcepan w czekoladzie,
czekoladowe wafle karmelowe, brownie [ciastka czekoladowe], czekoladowe dodatki smakowe, orzechy w czekoladzie, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, produkty na bazie czeko-
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lady, nadzienia na bazie czekolady, praliny wytworzone z czekolady,
napoje sporządzone z czekolady, wyroby cukiernicze z czekolady, kawałeczki czekolady do deserów, mieszanki czekolady na gorąco, pasty na bazie czekolady, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki z nadzieniem piankowym, czekoladki wykonane z cukru, czekoladowe ozdoby do ciast, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], kremy
czekoladowe do smarowania, polewa lub posypka czekoladowa, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, napoje czekoladowe
z mlekiem, gofry z polewą czekoladową, batoniki z polewą czekoladową, migdały w polewie czekoladowej, wafelki w polewie czekoladowej, owoce w polewie czekoladowej, polewy o smaku czekoladowym, orzechy w polewie czekoladowej, napoje o smaku
czekoladowym, ciasta w polewie czekoladowej, herbatniki w polewie
czekoladowej, lody o smaku czekoladowym, batoniki z nadzieniem
czekoladowym, gotowe desery [na bazie czekolady], napoje mrożone
na bazie czekolady, dekoracje z czekolady na choinki, nielecznicze
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, produkty cukiernicze
uformowane z czekolady, foremki z czekolady [do wypełniania], czekoladki w kształcie koników morskich, czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, nadzienia
czekoladowe do wyrobów piekarniczych, esencje czekoladowe
do przyrządzania napojów, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, turecki przysmak w polewie czekoladowej, batoniki
nugatowe w polewie czekoladowej, orzechy macadamia w polewie
czekoladowej, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, napoje
składające się głównie z czekolady, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladki
z nadzieniem o smaku miętowym, herbatniki w połowie oblane polewą czekoladową, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny,
kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, herbatniki zawierające składniki
o smaku czekoladowym, ciastka w polewie o smaku czekoladowym,
nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych ekierek, artykuły
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, preparaty
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, czekoladki miętowe [inne niż
do celów leczniczych], ciasteczka z pianką w czekoladzie zawierające
toffi, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, preparaty do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, mieszanki
do przygotowywania ciasteczek czekoladowych typu brownie, pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, nadzienia na bazie
czekolady do placków i ciast, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao
lub czekolady], kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku
toffi, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku mięty, preparaty do sporządzania napojów
czekoladowych o smaku orzechowym, preparaty do sporządzania
napojów czekoladowych o smaku pomarańczowym, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, kruche
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy
mokka, słodycze piankowe, lodowe słodycze, słodycze lodowe, słodycze gotowane, słodycze [cukierki], słodycze nielecznicze, musy [słodycze], słodycze owocowe, słodycze zawierające owoce, karmelki twarde [słodycze], dropsy owocowe [słodycze], galaretki owocowe
[słodycze], słodycze bez cukru, słodycze do żucia, słodycze z żeń-szeniem, słodycze słodzone ksylitolem, nielecznicze słodycze słabo zakwaszone, nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, słodycze o smaku lukrecji, słodycze z oleju
sezamowego, słodycze o smaku owocowym, słodycze z gotowanego
cukru, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze na bazie
mąki ziemniaczanej, piankowe słodycze na bazie cukru, nielecznicze
słodycze w postaci karmelków, nielecznicze słodycze w postaci toffi,
nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej, słodycze na bazie
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mięty [nielecznicze], nielecznicze słodycze na bazie miodu, nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, słodycze lodowe w postaci lizaków, nielecznicze słodycze w postaci nugatu, nielecznicze słodycze
na bazie alkoholu, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nielecznicze słodycze
o smaku mięty, słodycze z czerwonego żeń-szenia, koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], nielecznicze słodycze będące słabo
zakwaszonymi karmelkami, słodycze miętowe [inne niż do celów
leczniczych], nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów
cukierniczych, słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owocowym
[nielecznicze], cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż
do celów farmaceutycznych, słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, nielecznicze słodycze do zastosowania jako
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, achar pachranga
[azjatyckie pikle owocowe], ailloli, ananasy w cieście, angielskie muffiny, aromaty cytrynowe, aromaty do ciast, aromaty cytrynowe, inne
niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż
olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty
do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty migdałowe, aromaty
kawowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty
migdałowe, inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne], aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, bajgle, baklava, babeczki, babeczki [ciasto] płaskie, aromaty
produkowane z owoców, aromaty produkowane z marynat, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe i energetyczne,
batony lodowe, batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne
na bazie zbóż, bezy, biała herbata, biała herbata w proszku, biszkopty,
błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, bułeczki, bułki, chałwa,
chleb, ciasta lodowe, ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka migdałowe, ciasteczka solone, ciasteczka w proszku,
ciastka, ciasteczka z wróżbą, ciasto na ciastka, ciastka herbaciane,
ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka serowe,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, ciasto na pizzę, cukierki, batony i guma do żucia,
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, desery z muesli, gotowe pizze, herbata, herbatniki, jadalne
wafle, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mąka, makarony, mieszanki
do wypieku muffinek, mieszanki na pizzę, mieszanki na ciastka, napoje sporządzane z kawy, napoje składające się głównie z kakao, napoje
składające się głównie z kawy, napoje na bazie substytutów kawy,
napoje na bazie rumianku, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje kawowe, owsianka, opłatki, piernik, pierniczki, pierożki
na bazie mąki, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, pralinki, popcorn
pokryty karmelem, polewy cukiernicze, polewy do lodów, preparaty
do sporządzania tortów, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie
kukurydzy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wieloziarniste, pasztet
w cieście [pate en croute], krakersy ryżowe, wafle ryżowe, ryżowe pierożki, ryżowe vermicelli, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, puddingi ryżowe, ciastka ryżowe [senbei], senebei [ciastka ryżowe], senbei [ciastka ryżowe], onigiri [kulki ryżowe], śniadaniowe płatki ryżowe, kleiste
kuleczki ryżowe, smażone ciastka ryżowe [topokki], mąka ze skrobi
ryżowej, makaron z komosy ryżowej, kaszka z mąki ryżowej, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe
[chapsalttock], przekąski wykonane z mąki ryżowej, chrupki ryżowe
w kształcie kulek, płaty makaronu ryżowego [ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, ciasto ryżowe wypełnione dżemem
z fasoli [monaka], suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej [rakugan],
pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli [ankoro], przekąski wykonane z mąki sojowej, pasztet warzywny, kiełbasy, kiełbasy
wędzone, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], kiełbaski rybne, napoje mleczne, mleko kokosowe [napój], napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, 45 Usługi
w zakresie adopcji zwierząt, Pośredniczenie w adopcji, Usługi ochrony zwierząt, Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, Agencje adopcyjne, Opieka nad zwierzętami domowymi [pod
nieobecność właściciela], Usługi karmienia kotów [podczas nieobecności właściciela], Usługi wyprowadzania psów.

(111) 346113
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	ŁACH KATARZYNA, Somianka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AURE THE LABEL
(540)

(210) 527443

(591) brązowy, beżowy
(531) 26.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy dla ludzi, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, np. mankiety, kieszenie do odzieży, gotowe podszewki, napiętki do obuwia, obcasy, daszki do czapek, szkielety kapeluszy, Odzież i obuwie do uprawiania sportu, np. rękawice
narciarskie, podkoszulki sportowe, odzież dla rowerzystów, kimona
do karate, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, buty narciarskie,
Stroje na maskaradę, Odzież papierową, papierowe kapelusze używane jako odzież, Śliniaki nie z papieru, Poszetki, Ogrzewacze stóp,
nieelektryczne.
(111) 346114
(220) 2021 04 08
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROARIS interior design
(540)

(210) 527446

(591) grafitowy
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 42 Usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, Usługi projektowania wnętrz budynków, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, Doradztwo projektowe, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie wizualne, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie sztuki komercyjnej,
Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz.
(111) 346115
(220) 2021 04 09
(210) 527454
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MENERO
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Wyroby medyczne w postaci substancji lub połączenia substancji stosowane w zaburzeniach erekcji,
Preparaty farmaceutyczne, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty stosowane w zaburzeniach
erekcji, Produkty farmaceutyczne w formie tabletek, produkty farmaceutyczne w formie tabletek powlekanych, suplementy diety.
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(111) 346116
(220) 2021 04 20
(210) 527887
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIEGRZECZNY BOX
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.21
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, woda perfumowana. woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji
ciała, cienie do powiek, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kremy
kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, aromatyczne olejki
do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy
do rąk, kremy do twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 16 Afisze,
plakaty reklamowe, broszury, czasopisma, etykiety z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], książki, kalendarze, nalepki,
naklejki, notatki (notesy), pióra i długopisy, ulotki, ulotki reklamowe,
zakładki do książek, 35 Prezentacja produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związanej ze sprzedażą pudełek zawierających książki oraz kosmetyki, usługi sprzedaży hurtowej związanej
ze sprzedażą pudełek zawierających książki oraz kosmetyki.
(111) 346117
(220) 2021 04 20
(210) 527888
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE ŁUKASZ KIERUS,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niegrzeczny box
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji
ciała, cienie do powiek. kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kremy
kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, aromatyczne olejki
do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy
do rąk, kremy do twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 16 Afisze,
plakaty reklamowe, broszury, czasopisma, etykiety z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], książki, kalendarze, nalepki,
naklejki, notatki (notesy), pióra i długopisy, ulotki, ulotki reklamowe,
zakładki do książek, 35 Prezentacja produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związanej ze sprzedażą pudełek zawierających książki oraz kosmetyki, usługi sprzedaży hurtowej związanej
ze sprzedażą pudełek zawierających książki oraz kosmetyki.
(111) 346118
(220) 2021 04 08
(210) 527455
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) Diamond Quest Limited, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) CYO
(510), (511) 34 Cygarnice, Papierośnice, Cygarniczki, Filtry do papierosów, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Papierosy, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Tytoń (pojemniki na-).
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(111) 346119
(220) 2021 04 08
(210) 527462
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) crowell
(510), (511) 9 Okulary pływackie, okulary przeciwsłoneczne, maski do pływania, zatyczki do uszu do nurkowania, zatyczki do nosa
do nurkowania, rurki do nurkowania, aparaty tlenowe do pływania
podwodnego, buty do nurkowania, sprzęt do nurkowania, kamizelki
ratunkowe, 18 Torby plażowe, parasole plażowe, 20 Łóżka plażowe,
zadaszone kosze plażowe wiklinowe, łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi, materace dmuchane, poduszki dmuchane, materace piankowe, boje cumownicze, leżaki do opalania, pływające nadmuchiwane materace, pływające nadmuchiwane siedzenia, meble
nadmuchiwane, 22 Parawany [osłony przed wiatrem], 24 Ręczniki
plażowe, ręczniki kąpielowe, koce piknikowe, 25 Bikini, czepki kąpielowe, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], japonki, kąpielówki,
kąpielowe kostiumy, kapelusze plażowe, kapelusze słomkowe, kombinezony piankowe, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed
promieniowaniem UV, nakrycia głowy, odzież surfingowa, okrycia
głowy z daszkiem, rękawice do nurkowania, sandały kąpielowe, sandały i buty plażowe, stroje jednoczęściowe, stroje plażowe, czapki
z daszkiem, chusty plażowe, kombinezony do nart wodnych, odzież
codzienna, skarpety do sportów wodnych, kaszkiety, chusty pareo,
27 Maty plażowe, 28 Płetwy pływackie, płetwy surfingowe, płetwy
do nurkowania, deski do pływania, deski do uprawiania sportów
wodnych, narty wodne, piłki sportowe nadmuchiwane, piłki do waterpolo, płetwy do desek surfingowych, płetwy do desek windsurfingowych, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego,
urządzenia pływackie do pływania, wiązania do nart wodnych, zabawki do użytku w basenach, zabawki dmuchane, zabawki do piasku, zabawki do wody, łopatki pływackie, piłki plażowe, dmuchane
zabawki do jeżdżenia, rękawki do pływania, rękawiczki pływackie,
liny torowe [sprzęt pływacki], nadmuchiwane zabawki do basenu,
nadmuchiwane zabawki do kąpieli, akcesoria nadmuchiwane do basenów, 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi w zakresie zamówień online, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do nurkowania, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Kampanie marketingowe,
Marketing telefoniczny, Marketing internetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie pokazów handlowych,
Reklama i marketing, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych.
(111) 346120
(220) 2021 04 13
(210) 527463
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 17
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HAIMA
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 346121
(220) 2021 04 09
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 527464
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(540) PASTELOWE
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu
pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa,
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.
(111) 346122
(220) 2021 04 13
(210) 527465
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITTO
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 346123
(220) 2021 04 09
(210) 527466
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SPICHRZOWE
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu
pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa,
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.
(111) 346124
(220) 2021 04 09
(210) 527506
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) MALUŚKA MARIOLA FAKTORIA HOME DESING, Mochy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FAKTORIA Home Design
(510), (511) 20 Donice drewniane w postaci skrzyń, Meble, Meble
drewniane, Zewnętrzne meble, Meble domowe, Ławy [meble], Meble gięte, Meble wypoczynkowe, Meble ogrodowe, Meble metalowe, Meble do wnętrz, Meble dla dzieci, Meble uliczne niemetalowe,
Meble ogrodowe [patio], Półki niemetalowe [meble], Meble zawierające łóżka, Szafki ścienne, Półki ścienne [meble], Ramy wystawowe

[gablotki ścienne], Półki ścienne [konstrukcje] metalowe, Ozdoby
ścienne z drewna, Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Stojaki na doniczki
z kwiatami, Postumenty pod doniczki na rośliny, Postumenty pod
doniczki na kwiaty, 21 Donice z tworzyw sztucznych, Porcelanowe
żardyniery [donice], Donice na rośliny, Ozdobne donice szklane, Donice do roślin, Ozdobne donice ceramiczne, Donice ceramiczne, Gliniane donice, Donice szklane, Doniczki na kwiaty, Podstawki do doniczek, Doniczki do roślin, Doniczki do kwiatów, Gliniane doniczki,
Doniczki szklane, Doniczki porcelanowe, Doniczki okienne, Uchwyty
na doniczki na kwiaty, Wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Osłony na doniczki nie z papieru, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami.

(111) 346125
(220) 2021 04 09
(210) 527510
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	LISOWSKI MICHAŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Black Monk
(510), (511) 16 Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Książki, Podręczniki [książki], 28 Gry, Gry planszowe, Gry towarzyskie,
Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Kości do gry.
(111) 346126
(220) 2021 04 13
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732) TAZBIR MARTA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLINIKA TAZBIR MEDYCYNA ESTETYCZNA
(540)

(210) 527498

(531) 24.09.02, 24.09.10, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 44 Badania medyczne, Kliniki medyczne, Informacja
medyczna, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Pomoc
medyczna, Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska (Medyczna-),
Medyczne badania osób, Usługi opieki medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi pomocy medycznej, Świadczenie pomocy medycznej,
Organizowanie leczenia medycznego, Usługi poradnictwa medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Prowadzenie placówek
medycznych, Świadczenie usług medycznych, Wykonywanie badań
medycznych, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania placówek medycznych, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi
w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, Analizy medyczne do diagnostyki
i leczenia ludzi, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób
ciała ludzkiego, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale,
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, Chirurgia plastyczna, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
(111) 346127
(220) 2021 04 09
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	LISOWSKI MICHAŁ, Poznań (PL)

(210) 527511
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(540) (znak słowny)
(540) Black Monk Games
(510), (511) 16 Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Książki, Podręczniki [książki], 28 Gry, Gry planszowe, Gry towarzyskie,
Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Kości do gry.
(111) 346128
(220) 2021 04 09
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	LISOWSKI MICHAŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK MONK
(540)

(210) 527512
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26.04.04, 26.04.09, 26.03.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.11,
26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papierosów,
Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar, Papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy,
Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, Pojemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne,
Waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego.
(111) 346132
(220) 2021 04 12
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) 77 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJÖRN
(540)

(210) 527533

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 21.01.09,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 16 Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Książki, Podręczniki [książki], 28 Gry, Gry planszowe, Gry towarzyskie,
Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Kości do gry.
(111) 346129
(220) 2021 04 12
(210) 527514
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cietrzew
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje warzywne i soki
warzywne.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 03.01.14, 03.01.20, 03.01.24,
03.01.26, 26.03.04, 26.03.16, 26.03.19, 26.04.04, 26.04.09, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papierosów,
Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar, Papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy,
Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, Pojemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne,
Waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego.

(111) 346130
(220) 2021 04 14
(210) 527530
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	ACIDOLAC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.

(111) 346133
(220) 2021 04 12
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) 77 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maverick NATURAL MINT
(540)

(111) 346131
(220) 2021 04 12
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) 77 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URUS
(540)

(210) 527534

(210) 527531

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24,

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.20, 06.01.01, 06.01.02
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papierosów,
Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar, Papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy,
Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, Pojemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne,
Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
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(111) 346134
(220) 2021 04 12
(210) 527538
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ENEMY OF THE STATE
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności
gospodarczej, Prace biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze,
Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 346135
(220) 2021 04 13
(210) 527576
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) DOMEK PAWEŁ PPUH GORVITA MGR PAWEŁ DOMEK,
Szczawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AURIX
(510), (511) 3 Preparaty w aerozolu do higieny uszu, Olejki eteryczne,
Preparaty w aerozolu do pielęgnacji uszu.
(111) 346136
(220) 2021 04 15
(210) 527582
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 17
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LIMFO
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 346137
(220) 2021 04 15
(210) 527583
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HOSTE
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 346138
(220) 2021 04 13
(210) 527585
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 17
(732)	SZADKOWSKA MAJKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRACUDOWNIA
(510), (511) 44 Aromaterapia, Chiropraktyka (Nastawianie kręgosłupa), Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Łaźnie tureckie, Masaż, Manicure, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna,
Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Salony piękności,
Sanatoria (Usługi-), Terapia z udziałem zwierząt (zooterapia), Usługi

doradcze w zakresie zdrowia, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi
medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi terapeutyczne.

(111) 346139
(220) 2021 04 15
(210) 527587
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 24
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SUKARI
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 346140
(220) 2021 04 13
(151) 2021 09 02
(441) 2021 05 17
(732) DROPLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) d droplabs
(540)

(210) 527588

(591) fioletowy, różowy, niebieski
(531) 01.15.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie służące do automatycznej rezerwacji biletów, Systemy rezerwacyjne, Oprogramowanie komputerowe
służące przetwarzaniu rezerwacji, w szczególności na wydarzenia
sportowe, kulturalne, rekreacyjne, rozrywkowe. koncerty muzyczne.
spektakle teatralne i widowiska, Urządzenia służące przetwarzaniu
rezerwacji, w szczególności na wydarzenia sportowe, kulturalne,
rekreacyjne, rozrywkowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne
i widowiska, Oprogramowanie przeznaczone do systemów kasowych, Oprogramowanie do użytku w branży handlu elektronicznego i handlu detalicznego pozwalające zarządzać działalnością
gospodarczą za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie służące do zarządzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie
służące do śledzenia wyników sprzedaży, Oprogramowanie służące
do sprzedaży za pomocą dropshippingu, Oprogramowanie służące do zarządzania zapasami magazynowymi, Oprogramowanie
przeznaczone do handlu elektronicznego, Oprogramowanie przeznaczone do usług reklamy i marketingu, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 35 Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie stron internetowych i platform internetowych obejmujących dziedzinę elektronicznego handlu, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Informacje
na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, Usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, Wsparcie w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie handlu elektronicznego, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych online, Przygotowywanie dokumentacji w zakresie usług rezerwacyjnych oraz usług handlu elektronicznego. w szczególności powiadomień, potwierdzeń, pokwitowań
o rezerwacji oraz o zawarciu umów, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 41 Informacja o biletach na imprezy
rozrywkowe, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie
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biletów na widowiska, 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, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, 42 Doradztwo w dziedzinie
integracji systemów komputerowych, Usługi w zakresie integracji
systemów komputerowych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja
i utrzymanie programów komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz
osób trzecich, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze związane
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści
wideo i wiadomości, Programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu
elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Oprogramowanie służące do projektowania stron internetowych do handlu
elektronicznego w celu sprzedaży towarów i usług, Projektowanie,
tworzenie, hosting i konserwacja sklepów online, Usługi dostawców
aplikacji w zakresie handlu elektronicznego, Oprogramowanie jako
usługa w zakresie stron internetowych do handlu elektronicznego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do handlu elektronicznego, Konsultacje w zakresie projektowania stron internetowych
do handlu elektronicznego, Hosting stron internetowych do handlu
elektronicznego, Konsultacje dotyczące oprogramowania komputerowego do handlu elektronicznego.

(111) 346141
(220) 2021 04 13
(210) 527589
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732) DROPLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DROPLABS
(510), (511) 9 Oprogramowanie służące do automatycznej rezerwacji biletów, Systemy rezerwacyjne, Oprogramowanie komputerowe
służące przetwarzaniu rezerwacji, w szczególności na wydarzenia
sportowe, kulturalne, rekreacyjne, rozrywkowe. koncerty muzyczne.
spektakle teatralne i widowiska, Urządzenia służące przetwarzaniu
rezerwacji, w szczególności na wydarzenia sportowe, kulturalne,
rekreacyjne, rozrywkowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne
i widowiska, Oprogramowanie przeznaczone do systemów kasowych, Oprogramowanie do użytku w branży handlu elektronicznego i handlu detalicznego pozwalające zarządzać działalnością
gospodarczą za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie służące do zarządzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie
służące do śledzenia wyników sprzedaży, Oprogramowanie służące
do sprzedaży za pomocą dropshippingu, Oprogramowanie służące do zarządzania zapasami magazynowymi, Oprogramowanie
przeznaczone do handlu elektronicznego, Oprogramowanie przeznaczone do usług reklamy i marketingu, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 35 Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie stron internetowych i platform internetowych obejmujących dziedzinę elektronicznego handlu, Usługi w zakresie reklamy
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i promocji sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Informacje
na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, Usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, Wsparcie w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie handlu elektronicznego, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych online, Przygotowywanie dokumentacji w zakresie usług rezerwacyjnych oraz usług handlu elektronicznego. w szczególności powiadomień, potwierdzeń, pokwitowań
o rezerwacji oraz o zawarciu umów, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 41 Informacja o biletach na imprezy
rozrywkowe, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, 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, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, 42 Doradztwo w dziedzinie
integracji systemów komputerowych, Usługi w zakresie integracji
systemów komputerowych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja
i utrzymanie programów komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz
osób trzecich, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze związane
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści
wideo i wiadomości, Programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu
elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Oprogramowanie służące do projektowania stron internetowych do handlu
elektronicznego w celu sprzedaży towarów i usług, Projektowanie,
tworzenie, hosting i konserwacja sklepów online, Usługi dostawców
aplikacji w zakresie handlu elektronicznego, Oprogramowanie jako
usługa w zakresie stron internetowych do handlu elektronicznego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do handlu elektronicznego, Konsultacje w zakresie projektowania stron internetowych
do handlu elektronicznego, Hosting stron internetowych do handlu
elektronicznego, Konsultacje dotyczące oprogramowania komputerowego do handlu elektronicznego.

(111) 346142
(220) 2021 04 13
(210) 527590
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOŚĆ PREMIUM QUALITY VODKA
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 346143
(220) 2021 04 15
(210) 527601
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PIECHOWICZ SZYMON PACK-PRINT.PL, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PACK-PRINT.COM.PL zapakuj to z pasją P
(540)

(591) szary, czerwony, biały
(531) 26.05.16, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Jednorazowe produkty papierowe, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały
filtrujące z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Bibułka, Bileciki
stołowe, Papier chłonny, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze,
Papier do pakowania żywności, Papier do wykładania półek, Maszyny
biurowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, Agendy, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze informacyjne, Artykuły
biurowe, Bloczki notatnikowe, Bony, Broszury, Etykiety nie z materiału
tekstylnego, Etykiety kartonowe odprawionego bagażu, Etykiety papierowe do ścierania na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety
przylepne z papieru, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety tekturowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Falcerki
do papieru [artykuły biurowe], Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki,
Instrukcje komputerowe, Instrukcje obsługi do sprzętu do ćwiczeń, Instrukcje obsługi do syntetyzatorów muzycznych, Instrukcje obsługi
do użytku z komputerami, Instrukcje obsługi programów komputerowych, Instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego, Instrukcje
obsługi używane z oprogramowaniem komputerowym, Jadłospisy,
Kalendarze, Kalendarze adwentowe, Kalendarze drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Kalendarze spotkań [agendy], Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kalka kreślarska, Kartki do notowania,
Kartki do korespondencji, Kartki do opakowań na prezenty, Kartki okolicznościowe, Kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, Kartki papieru do robienia notatek, Kartki świąteczne, Kartki z życzeniami, Karton do wycinania szablonów, Karty drukowane, Karty
informacyjne, Karty menu, Karty na wymianę, Karty obrazkowe, Karty
okolicznościowe, Karty pocztowe, Karty rejestracyjne, Karty upominkowe, Karty wyników, Karty z nazwiskami, Katalogi hoteli, Katalogi
kartkowe, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Kieszonkowe notesy, Koperty, Koperty [artykuły piśmienne],
Koperty do użytku biurowego, Koperty z tworzyw sztucznych, Kostki
do notowania, Książeczki kuponowe, Kupony, Kupony drukowane,
Kwestionariusze drukowane, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Materiały drukowane w postaci próbek kolorów, Materiały
edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Notatniki, Notatniki ilustrowane, Notatniki
[notesy], Notatniki samoprzylepne, Notatniki w linie, Notesy, Organizery do użytku biurowego, Papier do etykietowania, Papier do fotokopiarek, Papier do kopiowania, Papier do kopiowania bez kalki, Papier
do korespondencji, Papier do pisania [listowy], Papier do użycia
w branży graficznej, Papier firmowy, Papier fluorescencyjny, Papier gazetowy, Papier kserograficzny, Papier laminowany, Papier liniowany

[gotowy produkt], Papier listowy, Papier listowy z nagłówkiem, Papier
listowy [produkty gotowe], Papier na koperty, Papier nutowy, Papier
proofingowy, Papier przebitkowy, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papierowe artykuły piśmienne, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Papierowe identyfikatory imienne, Papierowe karty lojalnościowe, Papierowe materiały biurowe, Przemysłowy papier i karton,
Arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, Bloczki do notowania,
Bloczki do zapisywania, Brystol, Czyste kartki do notowania, Cienki papier, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Folia, Gumowany
papier, Kartki papieru [wkłady], Karton, Kolorowy karton, Papier, Papier
do druku cyfrowego, Papier do drukowania fotografii, Papier do użytku jako materiał na certyfikaty akcji (shokenshi), Papier do użytku
w produkcji tapet, Papier do wyrobu toreb i worków, Papier do wyściełania, Papier drukarski, Papier drukarski superkalandrowany, Papier
elektrostatyczny, Papier imitujący skórę, Papier impregnowany parafiną [papier woskowany], Papier japoński (torinoko-gami), Papier kalandrowany, Papier katalogowy, Papier kwasoodporny, Papier maskujący,
Papier matowy, Papier matrycowy [gotowy produkt], Papier na publikacje, Papier na torebki i worki, Papier na wizytówki [produkt półprzetworzony], Papier olejoodporny, Papier olejowy na papierowe parasolki (kasa-gami), Papier powlekany, Papier samoprzylepny, Papier
samokopiujący, Papier srebrny, Papier świecący, Papier syntetyczny,
Papier termoczuły, Papier termotransferowy, Papier tłuszczoodporny,
Papier welinowy, Papier włóknisty, Papier wodoodporny, Papier wodoodporny [inny niż używany w budownictwie], Papier woskowany
typu bond, Papier wykonany z morwy papierowej (kohzo-gami), Papier wykonany z morwy papierowej (tengujosi), Papier wysokiej jakości [typu bond], Papier wysokiej jakości z recyklingu [typu bond], Papier z makulatury, Papier z miazgi drzewnej, Papier z tkaniny, Pergamin,
Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (Papier-), Podkładki tekturowe
do oprawiania książek, Pudełka kartonowe na drobne upominki, Rolki
papieru do maszyn liczących, Świecący (Papier-), Syntetyczny papier
wysokiej jakości [typu bond], Szyldy z papieru lub z kartonu, Tektura,
Tektura [używana przy bindowaniu], Tektura wykonana z morwy papierowej (senkasi), Tektura z włókna manilowego, Torby papierowe
do pakowania, Wkład papierowy, 39 Pakowanie, Pakowanie artykułów
do transportu, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie produktów, Pakowanie towarów, Pakowanie prezentów, Pakowanie i składowanie towarów, Pakowanie towarów do kontenerów, Wypełnianie
pojemników, Napełnianie pojemników, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, Informacja o magazynowaniu, Magazynowanie,
Magazynowanie broszur, Pakowanie artykułów odzieżowych do transportu, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, Pakowanie aerozoli na zamówienie i według specyfikacji, Pakowanie płynów na zamówienie wraz ze specyfikacją, Pakowanie
produktów spożywczych, Pakowanie towarów do przeprowadzki, Pakowanie towarów na upominki, Pakowanie towarów podczas transportu, Pakowanie towarów w skrzynie, Pakowanie towaru, Pakowanie
żywności, Usługi etykietowania, Usługi opakowywania i pakowania,
Usługi opakowywania w celu ochrony bagażu podczas podróży, Usługi pakowania, Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Usługi w zakresie pakowania monet, Usługi w zakresie pakowania palet, Zawijanie
[pakowanie] towarów, 40 Druk sitowy, Druk typograficzny, Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie cyfrowo
przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie filmu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury, Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne,
Drukowanie na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach
prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie
wklęsłe, Drukowanie wzorów, Drukowanie wzorów dla osób trzecich,
Drukowanie wzorów na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie
znaczków, Nadruk wzorów na płytki dywanowe, Nadruk wzorów
na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów
na odzież, Sitodruk, Typografia, Udzielanie informacji dotyczących
usług drukarskich, Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z usługami
introligatorskimi, Udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usługi druku
offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące obróbki filmów fotograficznych, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z fil-
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mów fotograficznych, Usługi montażu suchego, Usługi składania druku, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Usługi
wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków, Usługi wykańczania druków
[cięcie], Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, Utrwalanie fotografii, Utrwalanie i konserwacja fotografii,
42 Artyści graficy (Usługi-), Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Opracowywanie produktów, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie maszyn przemysłowych,
Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie materiałów
drukowanych, Projektowanie materiałów piśmiennych, Projektowanie
opakowań, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie wizytówek, Projektowanie wizualne, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania graficznego
na rzecz osób trzecich, Usługi projektowania związane z opakowaniami, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form.

(111) 346144
(220) 2021 04 16
(210) 527621
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PIRÓG MATEUSZ ZA GÓRAMI, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZA GÓRAMI
(510), (511) 16 Książki, Materiały drukowane, Artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Czasopisma, Broszury, Publikacje,
Papierowe materiały biurowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-sklepu internetowego związane z: książkami, materiałami drukowanymi, artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, czasopismami,
broszurami, publikacjami, materiałami biurowymi, książkami w formie elektronicznej do czytania i słuchania, 41 Usługi wydawnicze,
Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi w zakresie publikacji książek i czasopism.
(111) 346145
(220) 2021 04 16
(210) 527642
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) JELONEK-KUPISZ ALEKSANDRA, Rajec Poduchowny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODULIO
(540)

(531) 27.05.25
(510), (511) 43 Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.
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(510), (511) 16 Druki, Periodyki, Broszury, Ulotki, skrypty, Książki,
Śpiewniki, materiały i wydawnictwa naukowe, Kubki na ołówki, Pióra i długopisy, Usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, Kredki
do kolorowania, Papierowe materiały dydaktyczne, Drukowane
materiały dydaktyczne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Podręczniki edukacyjne, Czasopisma [periodyki], Drukowane foldery informacyjne, Artykuły biurowe, Papier, Afisze, plakaty, Artykuły do pisania i stemplowania, Bloczki do pisania, Bloki do pisania, Fotografie,
Kalendarze, Organizery do użytku biurowego, Pocztówki, Teczki
na dokumenty, Zakładki, 35 Reklama, Prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauczania,
nauczania korespondencyjnego, informacji o edukacji, Przedszkola,
Szkoły, Szkoły z internatem, Działalność sportowa i kulturalna, Organizowanie obozów, obozów sportowych, kolonii, Wyższe uczelnie
[edukacja], Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie
konkursów, Organizowanie konferencji, Prowadzenie kursów, Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów
szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek,
Organizowanie koncertów, Organizowanie imprez plenerowych,
Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie, produkcja
i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie przemarszów.

(111) 346147
(220) 2021 04 18
(210) 527664
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEMME ENDOMETRIUM Naturalna mieszanka ziołowa
suplement diety ORGANIS masa netto: 120 g
(540)

(591) biały, czarny, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.15, 05.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 03.13.05
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, napary roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, zioła lecznicze.
(111) 346148
(220) 2021 04 14
(210) 527680
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732)	STANISZEWSKI WALDEMAR OMEGA, Izabelin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the Kong JAKOŚĆ PREMIUM
(540)

(111) 346146
(220) 2021 04 16
(210) 527643
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN Trzy Plus
(540)
(591) granatowy, biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier higieniczny, Ręczniki papierowe, Chusteczki higieniczne.
(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.07.12, 02.07.23

(111) 346149
(151) 2021 09 15

(220) 2021 04 14
(441) 2021 05 31

(210) 527683
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(732) CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CASTOMAT
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 9
Urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, urządzenia i programy komputerowe
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, 39 Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek, usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów zamówionych
przez Internet, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz
o transporcie towarów.
(111) 346150
(220) 2021 04 19
(210) 527688
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) CICHOŃ KATARZYNA HYZA HOMES, Stanowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HYZA
(510), (511) 37 Budownictwo, 42 Projektowanie budowlane, 43 Tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 346151
(220) 2021 04 15
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732)	LINKNER DAMIAN, Omule (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOME LINK
(540)

(210) 527694

(591) żółty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowej, agencji importowo-eksportowych, organizowanie wystaw i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej towarów: aparatura elektryczna, kable i przewody elektryczne, osprzęt do kabli i przewodów elektrycznych, systemy prowadzenia kabli i przewodów, oprawy oświetleniowe i źródła
światła, osprzęt instalacyjny i siłowy, rozdzielnie elektryczne, odkurzacze centralne, słupy oświetleniowe, systemy instalacji odgromowej, elektryczne urządzenia grzewcze, alarmy, kontrola dostępu, systemy kamer i rejestratorów obrazu, maszyny i urządzenia sterowane
elektrycznie, elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego
i do stosowania w rolnictwie, sprzęt radiowo-telewizyjny, urządzenia do wentylacji, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu
i do wytwarzania energii elektrycznej, pompy ciepła, elektryczne
stacje ładowania pojazdów, metalowe narzędzia ręczne, elektronarzędzia, odzież robocza.
(111) 346154
(220) 2021 04 19
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) RAK MAREK, Warszawa (PL);
RAK BOGUMIŁA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EST. 2018 KAZIMIERSKIE WZGÓRZA
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nleruchomości, Nieruchomości (administrowanie-), Nieruchomości (agencje pośrednictwa w handlu-), Nieruchomości (dzierżawa-), Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 43 Biura [agencje] zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], Wakacje (organizowanie obozów-)
[zakwaterowanie], Rezerwacje miejsc w hotelach.
(111) 346152
(220) 2021 04 13
(210) 527715
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WILKOWYJE
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze, katalogi, plakaty,
naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji telewizyjnych i radiowych,
Produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja
koncertów, widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism.
(111) 346153
(220) 2021 04 19
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) PRĘDKI SEBASTIAN, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) C citrono
(540)

(210) 527733

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 24.01.07, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wino, 39 Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, 44 Uprawa winogron do produkcji wina.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 346155
(220) 2021 04 20
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) FANCY HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kaszewska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANCY HOME
(540)

(210) 527750

(210) 527730
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości związane
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z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi nabywania nieruchomości,
Wynajem nieruchomości i majątku, Inwestowanie w nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości.

(111) 346156
(220) 2021 04 20
(210) 527765
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rebitalia
(510), (511) 3 Kosmetyki do włosów, Płyny do włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Kosmetyczne płyny
do włosów, Kremy do włosów, Lakiery do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze
szampony do włosów, Olejki do włosów, Płyny do układania włosów,
Preparaty do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty odżywcze do włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Serum
do włosów, Środki do nawilżania włosów, Szampony z odżywką
do włosów, Szampony do włosów, Szampon do włosów, 5 Lecznicze
płyny do włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty stymulujące porost włosów, Lecznicze preparaty
na porost włosów.
(111) 346157
(220) 2021 04 19
(210) 527768
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Technologii i Inżynierii
Chemicznej
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 26.13.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko-
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wych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(111) 346158
(220) 2021 04 19
(210) 527769
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
(540)

(591) bordowy
(531) 24.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty
naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy, mapy,
skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy,
almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze, artykuły
biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania, szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edukacja
prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie treści edukacyjnych
do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych,
tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka migowego, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych,
usługi doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań
dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań audiowizualnych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia
rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień teatralnych,
realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.
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(111) 346159
(220) 2021 04 19
(210) 527770
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
(540)

(591) czarny, bordowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.
(111) 346160
(220) 2021 04 19
(210) 527771
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Zarządzania
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(111) 346161
(220) 2021 04 19
(210) 527772
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Telekomunikacji,
Informatyki i Elektrotechniki
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
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i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(111) 346162
(220) 2021 04 19
(210) 527774
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Sztuk Projektowych
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsłu-
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gi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(111) 346163
(220) 2021 04 19
(210) 527775
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.
(111) 346164
(220) 2021 04 19
(210) 527776
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA
BYDGOSKA
Wydział
Rolnictwa
i Biotechnologii
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(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.
(111) 346165
(220) 2021 04 19
(210) 527779
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA BYDGOSKA Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,

artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie
treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(111) 346166
(220) 2021 04 19
(210) 527780
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA
BYDGOSKA
Wydział
Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma, skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty, plakaty, indeksy,
mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe,
albumy, almanachy, broszury, fotografie, afisze, artykuły papiernicze,
artykuły biurowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania-listowy, pieczątki z adresem, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania,
szablony-artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
drukowanie podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne,
drukowanie offsetowe, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych
i wystaw, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tworzenie, opracowywanie

Nr 39/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

treści edukacyjnych do podcastów, 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 za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka
migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania
nagrań audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.

(111) 346167
(220) 2021 04 19
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	STEP RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INtRUZ LOKALNY CHŁOPACZEK
(540)

(210) 527816

(531) 26.04.14, 26.04.18, 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
(111) 346168
(220) 2021 04 20
(210) 527840
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) BANASZYŃSKI RADOSŁAW BIREX FIRMA
USŁUGOWO-HANDLOWA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Spiżarnia Smaków TAWERNA CZARNY BOCIAN
(540)

(591) biały, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.15, 03.07.07
(510), (511) 29 Warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, marynaty warzywne, warzywa mrożone, konserwy
z warzywami, sałatki warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków roślin, sałatki warzywne z dodatkiem owoców, sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół,
chrupki ziemniaczane, Warzywa kwaszone, kapusta biała kwaszona
z i/lub ziołami i/lub chrzanem i/lub czosnkiem, kapusta czerwona
kwaszona, buraki kwaszone, papryka kwaszona, czosnek kwaszony, ogórki kwaszone, ogórki kwaszone z jarzynami, pikle, Mrożone
dania gotowe z warzyw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone
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mieszanki warzywno-mięsne, Przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, mrożone przetwory
i dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, w szczególności fasolka
po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, flaczki, gołąbki w sosie pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomidorowym, pulpety w sosie pomidorowym, krokiety z mięsem, krokiety
z kapustą i grzybami, mrożone dania gotowe wegetariańskie, Owoce
gotowane, owoce konserwowane, owoce i warzywa konserwowane
w alkoholu, owoce suszone, owoce mrożone, owoce kandyzowane,
konserwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, przeciery
owocowe, musy owocowe, owoce smażone, chrupki owocowe, galaretki owocowe, kompoty, konfitury, marmolady, dżemy, Rośliny
strączkowe konserwowane, soczewica konserwowana, soja konserwowana, groch konserwowany, oliwki konserwowane, Zioła suszone,
zioła ogrodowe konserwowane, Grzyby suszone, grzyby konserwowane, Soki warzywne do sporządzania potraw, koncentrat pomidorowy, Mięso, przetwory mięsne, konserwy mięsne, drób, przetwory
z drobiu, konserwy drobiowe, dziczyzna, przetwory z dziczyzny, ryby
nieżywe, przetwory z ryb, konserwy rybne, wyroby garmażeryjne
z mięsa, devolaje, kotlety mielone, pulpety, Jaja, mleko i produkty
z mleka, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, bakalie, Buliony, rosoły,
zupy, koncentraty zup, galaretki mięsne, galaretki mięsne z warzywami, 30 Mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe
dania na bazie produktów zbożowych i mąki, makarony, makarony
z dodatkiem warzyw, ravioli, pizza, podkłady do pizzy, lasagne, zapiekanki, paszteciki, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby
piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, wyroby
cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, Lody, lody spożywcze, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, Musztarda, ocet, sosy, sosy przyprawowe, sosy do sałat, sosy do sałatek,
sosy mięsne, przyprawy, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, keczup, majonezy, Wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak: pyzy drożdżowe,
pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski,
kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem, pierogi
z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie,
naleśniki z serem, naleśniki z owocami, 32 Napoje bezalkoholowe,
drinki bezalkoholowe, Soki owocowe, Soki warzywne, Soki owocowo-warzywne, Napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, Wody mineralne, Wody stołowe, Wody źródlane, Napoje,
zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, Bezalkoholowe napoje
w tym napoje gazowane i niegazowane, Lemoniady.

(111) 346169
(220) 2021 04 20
(210) 527843
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROSK
(540)

(591) żółty, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 346170
(220) 2021 04 20
(210) 527845
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Naturlo
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(540)

strukcje stalowe, pręty stalowe, stal w zwojach, stalowe materiały
budowlane, blacha stalowa cienka, stal w postaci zwojów, stal w postaci walcowanej, zawiesie z lin stalowych, stal nierdzewna w postaci
arkuszy, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji,
napinacze drut metalowe, zaciski do kabli metalowe, metalowe zaciski do kabli (nieelektryczne), Metalowe opaski zaciskowe do kabli,
Zaciski do rur i kabli, metalowe, 20 Zaciski kablowe z materiałów niemetalowych, mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, uchwyty [obejmy] do rur i kabli, niemetalowe, uchwyty [zaciski]
z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, zaciski niemetalowe do kabli,
zaciski do kabli niemetalowe, zaciski do kabli wykonane z tworzyw
sztucznych.

(591) zielony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 346171
(220) 2021 04 20
(210) 527847
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) azallo
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 346172
(220) 2021 04 20
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ConnLink
(540)

(210) 527850

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.16
(510), (511) 9 Maszty do anten bezprzewodowych, 19 Słupy z materiałów niemetalowych, Słupy niemetalowe dla budownictwa, Słupy
telegraficzne niemetalowe, Słupy z tworzyw sztucznych.
(111) 346175
(220) 2021 04 20
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaxCell
(540)

(210) 527851

(210) 527848

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 Instalacje szerokopasmowe, Kable światłowodowe, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń Informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 38 Transmisja danych, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja danych przez wiązkę laserową, Transmisja
danych drogą kablową.
(111) 346173
(220) 2021 04 20
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sdünnger
(540)

(111) 346174
(220) 2021 04 20
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoleComp
(540)

(210) 527849

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Stal, stal nierdzewna, stal węglowa, stal konstrukcyjna, wyroby ze stali, stal obręczowa, stopy stali, słupy stalowe, kon-

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Urządzenia do nieprzerywalnego nasilania
elektrycznego [baterie], Baterie, Baterie litowo-jonowe, Zasilacze
sieciowe [baterie], Baterie akumulatorowe litowe, Baterie słoneczne
do celów przemysłowych, Akumulatory elektryczne, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory zapłonowe, Akumulatory niklowo-kadmowe,
Akumulatory do projektorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Akumulatory typu push-on [wciskane], Zasilacze wysokonapięciowe, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze impulsowe do wysokiej
częstotliwości.
(111) 346176
(220) 2021 04 20
(210) 527882
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EMC SZPITALE EMC Instytut Medyczny SA
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 03.07.17, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
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(510), (511) 36 Prowadzenie agencji pośrednictwa handlu nieruchomościami, zarządzanie, administrowanie, wycena, wynajem,
kupno, sprzedaż nieruchomości, administrowanie ubezpieczeniami
medycznymi i planami opieki zdrowotnej, 41 Organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
szkoleń oraz zjazdów w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, nauczanie, prowadzenie klubów zdrowia, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie
publikowania tekstów medycznych, 42 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia,
43 Usługi związane z podawaniem potraw i napojów, catering, usługi
w zakresie prowadzenia barów, restauracji i hoteli, usługi w zakresie
domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku, 44 Usługi medyczne,
higieniczne, fizykoterapia, gabinety odnowy biologicznej, prowadzenie szpitali, lecznic, klinik, hospicjów, sanatoriów.

(111) 346177
(220) 2021 04 20
(210) 527883
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) FOUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C FRESCO ICE COFFEE for coffee lovers
(540)
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Patelnie nieelektryczne, Pokrywki do patelni, Smażenie (Patelnie do), 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) 346179
(220) 2021 04 20
(210) 527898
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) KĘDZIA GABRIELA ART MASTERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EE EXACT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe, Bluzki koszulki, Codzienne ubrania, Płaszcze, Garnitury, Odzież sportowa, Odzież imitująca skóry, Sukienki, Dżinsy (odzież), Buty, Torebki, Paski, Kombinacje (odzież).
(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 05.07.27, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, substytuty kawy, kawa aromatyzowana, kawa
nienaturalna, kawa bezkofeinowa, Kawa mrożona, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, torebki z kawą, Kapsułki z kawą,
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
Kawa palona, kawa granulowana, kawa w proszku, sztuczna kawa,
preparaty roślinne zastępujące kawę.
(111) 346178
(220) 2021 04 20
(210) 527895
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AEROLITE NANO-TECH
(540)

(591) biały, pomarańczowy, niebieski, granatowy, czarny
(531) 01.05.24, 01.13.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(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,

(111) 346180
(220) 2021 04 19
(210) 527903
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	APARTAMENTY GALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Apartamenty Galicja
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy,
Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie
tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, Dostarczanie
obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki
społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Usługi w zakresie rezerwacji
pokojów hotelowych, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Rezerwowanie pokojów
dla podróżnych, Usługi rezerwacji pokojów, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Rezerwacja
zakwaterowania, Rezerwacja pokoi, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
zakwaterowania tymczasowego.
(111) 346181
(220) 2021 04 22
(210) 527934
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	SAWKA BARTŁOMIEJ MIJUBA SUSHI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mijuba
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.
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(111) 346182
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) WYSŁUGOCKA ANGELIKA, Dobra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karma bOOmerang
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
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(210) 527936

(111) 346183
(220) 2021 04 23
(210) 527961
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piasek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STYL 70
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Doradztwo w zakresie podróży, Rezerwacja podróży
za pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie informacji turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Oprowadzanie wycieczek, Organizacja
i rezerwowanie wycieczek, Organizowanie wczasów, Planowanie,
organizowanie i rezerwacja podróży, Transport pasażerski, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, Usługi agencji
podróży i rezerwacji, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji
podróży, Usługi informacyjne w odniesieniu do podróży, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi w zakresie podróży, Usługi
w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 Planowanie
przyjęć, Organizacja przyjęć, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Informacja o wypoczynku, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Usługi pensjonatów, Usługi hotelowe, Rezerwacje hotelowe, Usługi restauracji hotelowych, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Opieka
nad dziećmi w klubach malucha, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi kawiarni, Usługi barów i restauracji, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Koktajlbary, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Organizowanie bankietów, Ośrodki wypoczynkowe, Przygotowywanie posiłków i napojów, Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi biur podróży
w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi biur podróży
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi kateringowe, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 44 Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące
kosmetyków, Fizjoterapia, Gabinety pielęgnacji skóry, Masaż, Usługi
kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie zabiegów
upiększających.
(111) 346184
(220) 2021 04 23
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) DYMACZ JAKUB SAUERSAND, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziarenko

(210) 527994

(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.03.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.19, 26.01.20, 05.07.27, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa mielona.
(111) 346185
(220) 2021 04 23
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	SUSHI SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUSHI SMAKI
(540)

(210) 527997

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi
restauracji sprzedających sushi.
(111) 346186
(220) 2021 04 24
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	STRETCHME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STRETCH me
(540)

(210) 528009

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 346187
(151) 2021 09 07

(220) 2021 04 21
(441) 2021 05 24

(210) 528023
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(732) 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Cake NO SUGAR NO PROBLEM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 08.01.15,
08.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.22, 26.13.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie.
(111) 346188
(220) 2021 04 21
(210) 528024
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Ice Cream NO SUGAR NO PROBLEM
(540)
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(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 41 Prowadzenie
kursów szkoleniowych on-line w zakresie kosmetyki i urody, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line w zakresie pielęgnacji urody,
Usługi szkoleniowe i instruktażowe on-line z zakresu makijażu, Produkcja prezentacji audiowizualnych do celów szkoleniowych z zakresu makijażu, Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie kursów
instruktażowych wspomaganych komputerowo z zakresu makijażu,
Usługi pisania blogów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, 44 Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście.
(111) 346190
(220) 2021 04 26
(210) 528037
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bąbolada
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Syropy do lemoniady, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych.
(111) 346191
(220) 2021 03 22
(210) 526477
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ŚWIERKO-SZYPRYT AGNIESZKA, Chojnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAUU | MIAUU
(540)

(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.22, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.12,
26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.01,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Batony lodowe, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany, Jadalne lody owocowe, Jadalne rzeźby lodowe, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody na bazie jogurtu (lody jako główny składnik), Lody
na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne (sorbety), Lody zawierające czekoladę, Lody z owocami, Mrożone
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mrożone
wyroby cukiernicze na patyku, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Owocowe lody, Produkty lodowe na bazie soi, Słodycze
lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Sorbety, Lody spożywcze, Tort lodowy, Wegańskie lody, Wyroby lodowe, 43 Lodziarnie.
(111) 346189
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) CHYŁA BŁAŻEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Makeup

(591) czarny, biały, ciemnoszary
(531) 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 18 Buty dla psów, Kokardy dla zwierząt domowych, Obroże dla psów, Szelki dla psów ii kotów, Smycze dla psów i kotów,
Odzież dla psów i kotów, Koce dla psów i kotów, 20 Posłania dla psów,
Posłania dla kotów, Słupki do drapania dla kotów, 28 Gry, zabawki
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Zabawki dla kotów,
Zabawki dla psów.
(111) 346192
(220) 2021 04 22
(210) 528049
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) WEŁNIAK GABRIELA IGUANATREND, Jaworze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGUANATREND
(540)

(210) 528026

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły
odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Ascoty [krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Berety, Berety szkockie z pomponem, Bermudy, Bezrękawniki,
Bielizna, Bielizna spłaszczająca, Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Baletki, Balerinki [obuwie], Bielizna damska
typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna,
Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie],
Bikini, Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze dla karmiących matek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Biustonosze
samonośne, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Blezery,
Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe,
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Boa, Boa na szyję, Body [bielizna], Body niemowlęce,
Body [odzież], Bojówki, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Bolerka,
Bonżurki, Botki, Botki dla kobiet, Botki niemowlęce, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Buciki dla niemowląt z wełny,
Burki, Burnusy, Butorolki, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na wysokim
obcasie, Buty skórzane, Buty sportowe, Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty [odzież], Chusty pareo,
Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Ciążowa bielizna nocna, Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Ciepłe kurtki
robocze, Cylindry [kapelusze], Czadory, Czapeczki na przyjęcia
[odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki dziane, Czapki futrzane,
Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki Jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego
futra, Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy],
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki, Damskie luźne topy, Damskie koszule nocne, Damskie kapcie składane, Damska bielizna, Damskie sukienki na uroczystości, Daszki czapek, Daszki do czapek, Daszki jako nakrycia głowy,
Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Długa bielizna, Długie kimona, Długie kurtki, Długie luźne halki, Długie luźne stroje, Długie szale
damskie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań
[odzież], Dopinane kołnierzyki, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], Dziane buty dla niemowląt, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra], Etole z futra syntetycznego, Fartuchy,
Fartuchy [odzież], Fartuszki, Fascynatory [stroiki na głowę], Figi, Fulary
[artykuły odzieżowe], Fulary, Fulary [ozdobne krawaty], Funkcjonalne
koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Futra
[odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Galowa odzież wieczorowa,
Garnitury damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Golfy, Golfy [odzież],
Gorset, Gorsety, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna damska], Gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], Gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety [wyroby gorseciarskie], Grube płaszcze, Grube kurtki, Gorsy koszul, HaIki [bielizna], Halki [odzież], Halki pod kimona [Juban], Halki, półhalki, Jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowe piżamy, Jedwabne krawaty, Kalosze
[obuwie], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kapelusze, Kapelusze
przeciwsłoneczne, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze plażowe,
Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Kapelusze papierowe
[odzież], Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kaszmirowe
szale, Kieszenie do odzieży, Kąpielowe kostiumy, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony jednoczęściowe,
Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, Kominiarki, Kombinezony zimowe, Kombinezony puchowe, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Komplety sportowe, Komplety skórzane, Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Komplety koszulek i spodenek, Kostiumy kąpielowe,
Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Koszule, Kostiumy

ze spódnicą, Kostiumy na Halloween, Koszule ciążowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule do spania, Koszule eleganckie, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszule nocne, Koszule sportowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule niezapięte pod szyją,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki bez
rękawów, Koszule zapinane, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, Kożuchy, Krawaty, Krótkie bluzeczki
do talii, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie kurtki
ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Kurtki, Krótkie spodnie, Krótkie
piżamy damskie, Krótkie ogrodniczki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież
sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież],
Kurtki pikowane [odzież], Kurtki skórzane, Kurtki wierzchnie, Letnie
ubranka dla dzieci, Letnie sukienki, Legginsy ciążowe, Legginsy, Majtki, Majtki damskie, Luźne sukienki o prostym kroju, Luźne sukienki
ciążowe, Majtki dla niemowląt, Majtki dziecięce [odzież], Marynarki
od garniturów, Maski na oczy, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla
dzieci, Mundurki szkolne, Muszki, Minispódniczki, Męskie płaszcze,
Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie apaszki,
Maski ochronne [odzież], Maski ochronne [modna odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Narzutki na ramiona, Narzutki na ramiona
[odzież], Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie, Obuwie dla dzieci,
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt,
Obuwie damskie, Obuwie codziennego użytku, Obuwie codzienne,
Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców,
Odzież ciążowa, Odzież dla małych dzieci, Odzież do spania, Odzież
dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież do jazdy na motocyklu,
Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla
kolarzy, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież do sztuk walki, Odzież do uprawiania judo, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania
zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież
dżinsowa, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież wierzchnia dla niemowląt,
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież
wierzchnia dla chłopców, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla
pań, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne, Okrycia robocze [kombinezony], Ogrodniczki, Odzież ze skóry,
Pajacyki dla dzieci [odzież], Parea, Paski, Paski materiałowe [odzież],
Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy ciążowe [odzież], Pasy
do wyszczuplania talii, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pasy przez ramię do odzieży, Pasy wyszczuplające [gorsety], Płaszcze,
Płaszcze damskie, Płaszcze i kurtki futrzane, Piżamy, Pikowane kurtki
[odzież], Płaszcze zimowe, Półhalki, Półgolfy, Podkoszulki, Podkolanówki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki
z długimi rękawami, Podwiązki ślubne, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Rampersy, Rajtuzy, Rajstopy, Ramiączka do biustonoszy, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dziane, Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki
męskie, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki z palcami,
Skarpetki sportowe, Smokingi, Spodenki, Śpioszki, pajacyki [odzież],
Śpioszki, pajacyki, Śniegowce, Slipy męskie, figi damskie, Spódnice,
Spódnica-spodnie, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnice plisowane,
Spódnico-spodenki, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie joggingowe, Spodnie [nieformalne],
Spodnie sportowe, Staniki sportowe, Stringi, Sukienki ciążowe, Stroje
wizytowe, Stroje sportowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Sukienki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki
do chrztu, Sukienki druhen, Sukienki skórzane, Suknie balowe, Suknie
koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry bez
rękawów, Swetry [odzież], Szale, Szale i etole, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Tankini,
Szorty, Szelki, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Togi, Toczki [kapelusze], Topy bez ramiączek, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy
do jogi, Topy [odzież], Trencze, Trykoty [ubrania], Topy z półgolfem,
Topy z dzianin, Topy wiązane na szyi, Topy sportowe do rozgrzewki,
Tuniki, Turbany, Ubrania codzienne, Woalki, welony, Woalki, welony
[odzież], Żakiety z dzianiny, Żakiety męskie, Zestawy typu „bliźniak”
[odzież], Wygodne luźne spodnie, Wyprawki dla niemowląt, Wypraw-
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ki dla noworodków, Wyprawki dziecięce [odzież], Wstawki do bielizny
[części odzieży], Wstawki [części odzieży], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: Akcesoria
na szyję, Apaszki, Apaszki [chustki] Artykuły odzieżowe do uprawiania
jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe
do użytku teatralnego, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Ascoty [krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Berety, Berety szkockie
z pomponem, Bermudy, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna spłaszczająca, Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Baletki, Balerinki [obuwie], Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna
funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna, Bielizna osobista,
Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista i nocna, Bielizna
osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot,
Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze,
Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze dla karmiących matek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Biustonosze samonośne, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa
na szyję, Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bojówki,
Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Bolerka, Bonżurki, Botki, Botki
dla kobiet, Botki niemowlęce, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Buciki dla niemowląt z wełny, Burki, Burnusy, Butorolki, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty dziecięce,
Buty na płaskim obcasie, Buty na wysokim obcasie, Buty skórzane,
Buty sportowe, Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki
[apaszki], Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty [odzież], Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Ciążowa bielizna nocna, Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Ciepłe kurtki robocze, Cylindry
[kapelusze], Czadory, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki bez daszków, Czapki
i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia
głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki
z pomponem, Czapki ze sztucznego filtra, Czepki damskie, dziecinne,
Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod
prysznic, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki, Damskie luźne topy, Damskie koszule nocne, Damskie kapcie składane, Damska
bielizna, Damskie sukienki na uroczystości, Daszki czapek, Daszki
do czapek, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki
[odzież], Długa bielizna, Długie kimona, Długie kurtki, Długie luźne
halki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie, Dolne części strojów
niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], Dopinane kołnierzyki,
Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież],
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dziane buty dla niemowląt, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra],
Etole z futra syntetycznego, Fartuchy, Fartuchy [odzież], Fartuszki, Fascynatory [stroiki na głowę], Figi, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary,
Fulary [ozdobne krawaty], Funkcjonalne koszulki termoaktywne,
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Futra [odzież], Gabardyna
[odzież], Garnitury, Galowa odzież wieczorowa, Garnitury damskie,
Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury typu
zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe,
Garnitury wizytowe, Getry, Golfy, Golfy [odzież], Gorset, Gorsety, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna damska], Gorsety [odzież, wyroby
gorseciarskie], Gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety
[wyroby gorseciarskie], Grube płaszcze, Grube kurtki, Gorsy koszul,
Halki [bielizna], Halki [odzież], Halki pod kimona [Juban], Halki, półhalki, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami],
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowe piżamy, Jedwabne krawaty, Kalosze [obuwie], Kamizelki, Kamizelki
[bezrękawniki], Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze
przeciwdeszczowe, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Kapelusze papierowe [odzież], Kąpielówki, Kaptury,
Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kaszmirowe szale, Kieszenie do odzieży,
Kąpielowe kostiumy, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, Kominiarki, Kombinezony zimowe, Kombinezony
puchowe, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Komplety sportowe, Komplety skórzane, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety koszulek i spodenek, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn
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i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy do użytku w grach
fabularnych, Koszule, Kostiumy ze spódnicą, Kostiumy na Halloween,
Koszule ciążowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule
do spania, Koszule eleganckie, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny,
Koszule nocne, Koszule sportowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki bez rękawów, Koszule zapinane, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kożuchy, Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Kurtki,
Krótkie spodnie, Krótkie piżamy damskie, Krótkie ogrodniczki, Kurtki
bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki skórzane,
Kurtki wierzchnie, Letnie ubranka dla dzieci, Letnie sukienki, Legginsy
ciążowe, Legginsy, Majtki, Majtki damskie, Luźne sukienki o prostym
kroju, Luźne sukienki ciążowe, Majtki dla niemowląt, Majtki dziecięce
[odzież], Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Mundurki szkolne, Muszki, Minispódniczki,
Męskie płaszcze, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie apaszki, Maski ochronne [odzież], Maski ochronne [modna
odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Narzutki na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie, Obuwie
dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie damskie, Obuwie codziennego użytku, Obuwie codzienne, Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież ciążowa, Odzież dla małych dzieci, Odzież do spania,
Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież dla łyżwiarzy,
Odzież dla kolarzy, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież
do sztuk walki, Odzież do uprawiania judo, Odzież do tenisa, Odzież
do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież
dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież męska, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież wierzchnia
dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wieczorowa, Odzież
wierzchnia dla pań, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne, Okrycia robocze [kombinezony], Ogrodnicze i,
Odzież ze skóry, Pajacyki dla dzieci [odzież], Parea, Paski, Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy ciążowe
[odzież], Pasy do wyszczuplania talii, Pasy elastyczne wyszczuplające
[bielizna], Pasy przez ramię do odzieży, Pasy wyszczuplające [gorsety],
Płaszcze, Płaszcze damskie: Płaszcze i kurtki futrzane, Piżamy, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze zimowe, Półhalki, Półgolfy, Podkoszulki,
Podkolanówki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Podwiązki ślubne, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Rampersy, Rajtuzy, Rajstopy, Ramiączka do biustonoszy, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dziane,
Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki męskie, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki z palcami, Skarpetki sportowe, Smokingi, Spodenki, Śpioszki, pajacyki
[odzież], Śpioszki, pajacyki, Śniegowce, Slipy męskie, figi damskie,
Spódnice, Spódnica-spodnie, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnice
plisowane, Spódnico-spodenki, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi,
Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie joggingowe, Spodnie
[nieformalne], Spodnie sportowe, Staniki sportowe, Stringi, Sukienki
ciążowe, Stroje wizytowe, Stroje sportowe, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Sukienki damskie, Sukienki dla niemowląt
i małych dzieci, Sukienki do chrztu, Sukienki druhen,^ Sukienki skórzane, Suknie balowe, Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry bez rękawów, Swetry [odzież], Szale, Szale
i etole, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki [odzież], T-shirty
z krótkim rękawem, Tankini, Szorty, Szelki, Szorty [odzież], Szorty
sportowe, Togi, Toczki [kapelusze], Topy bez ramiączek, Topy ciążowe,
Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Trencze, Trykoty [ubrania], Topy z półgolfem, Topy z dzianin, Topy wiązane na szyi, Topy
sportowe do rozgrzewki, Tuniki, Turbany, Ubrania codzienne, Woalki,
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welony, Woalki, welony [odzież], Żakiety z dzianiny, Żakiety męskie,
Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Wygodne luźne spodnie, Wyprawki
dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dziecięce
[odzież], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki [części odzieży], Maszyny do szycia, 41 Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach kulturalnych, Usługi w zakresie edukacji i nauczania,
Nauka szycia, Nauka krawiectwa lub krawiectwa lekkiego, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych, Prowadzenie kursów, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, Kursy w zakresie rozwoju
osobistego, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Zapewnianie kursów instruktażowych
dla młodych ludzi, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
instruktażowych, Kurs kroju i szycia.

(111) 346193
(220) 2021 04 22
(210) 528051
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) KUZIOŁA-SIEROSŁAWSKA KAROLINA SŁODKO, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Słodko CUKIERNIA
(540)

(591) biały, różowy
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 08.01.15, 08.01.16, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 30 Ciasta, Ciastka, Ciastka owsiane, Makaroniki (ciastka),
Ciastka migdałowe, Ciastka czekoladowe, Ciastka herbaciane, Rurki
waflowe [ciastka], Podłużne biszkopty [ciastka], Ciasto na ciastka,
Herbatniki, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciasto na ciastka (kruche), Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem,
Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Ciastka na bazie drożdży piwnych, Kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą,
Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane
z polewą czekoladową, Ciasta czekoladowe, Ciasta lodowe, Ciasta
mrożone, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z kremem,
Ciasta w polewie czekoladowej, Lukrowane ciasta z owocami, Ciasta
drożdżowe z nadzieniem z owoców, Słodycze bez cukru, Słodycze
czekoladowe, Słodycze piankowe, Ciasteczka maślane, Ciasteczka
migdałowe, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Czekoladowe
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Polewy cukiernicze, Bezy,
Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Biszkopty, Rogaliki, Gofry, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Ptysie, Wafle czekoladowe,
Miód, Desery lodowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Pasty na bazie czekolady, Czekolada pitna, Herbata, Herbata mrożona,
Kakao, Kawa, 35 Marketing internetowy, Informacja marketingowa,
Reklama i marketing, Reklama, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 43 Przygotowywanie
posiłków i napojów, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności,
Herbaciarnie, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Ka-

wiarnia, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi barów
kawowych, Usługi doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi
kawiarni, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi herbaciarni, Usługi klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi.

(111) 346194
(220) 2021 04 22
(210) 528052
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	GOSZCZYŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Parola Cafe
(540)

(531) 05.07.01, 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa słodowa, Kawa aromatyzowana, Kawa
w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Torebki z kawą, Kapsułki
z kawą, Mrożona kawa, Kawa rozpuszczalna, Kawa bezkofeinowa, Kawa
niepalona, Kawa nienaturalna, Kawa liofilizowana, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę].
(111) 346195
(220) 2021 04 22
(210) 528060
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) ROBLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROBLE
(510), (511) 19 Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi pływające,
Podłogi laminatowe, Podłogi gumowe, Podłogi drewniane, Podłogi niemetalowe, Podłogi betonowe, Podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogi
z twardego drewna, Podłogi z imitacji drewna, Warstwy izolujące
pod podłogi, Podłogi parkietowe wykonane z korka, Tymczasowe
podłogi, nie z metalu, Parkiety wykonane z drewna, Listwy przypodłogowe niemetalowe, Drewniane listwy profilowe, Schody niemetalowe, Niemetalowe pokrycia na schody, Balustrady niemetalowe,
Drewniane deski tarasowe, Drewniane poręcze, Panele drewniane, Deski drewniane, Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane
parkiety fornirowane, Materiały budowlane z drewna, Elementy
konstrukcyjne z drewna, Deski dachowe [z drewna], Płyty dachowe
[z drewna], Drzwi drewniane, Okiennice drewniane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: drewniane podłogi parkietowe, podłogi
pływające, podłogi laminatowe, podłogi gumowe, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi betonowe, podłogi parkietowe,
drewniane podłogi sportowe, podłogi laminowane, niemetalowe,
podłogi z twardego drewna, podłogi z imitacji drewna, warstwy
izolujące pod podłogi, podłogi parkietowe wykonane z korka, tymczasowe podłogi, nie z metalu, parkiety wykonane z drewna, listwy
przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe, schody
niemetalowe, niemetalowe pokrycia na schody, balustrady niemetalowe, drewniane deski tarasowe, drewniane poręcze, panele drewniane, deski drewniane, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, materiały budowlane z drewna, elementy
konstrukcyjne z drewna, deski dachowe [z drewna], płyty dachowe
[z drewna], drzwi drewniane, okiennice drewniane.
(111) 346196
(220) 2021 04 26
(210) 528062
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	EKO-INSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 39/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)	EKO-INSTAL Polska sp. z o.o.
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.15
(510), (511) 11 Urządzenia grzewcze, Piece elektryczne, Kotły do instalacji grzewczych, Pompy ciepła, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia grzewcze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piece elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kotły do instalacji grzewczych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pompy ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje i urządzenia do ogrzewania, 37
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu
grzewczego.
(111) 346197
(220) 2021 04 21
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) THE PARASIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE PARASIGHT
(540)

(210) 528067

(591) biały, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Dane zapisane
elektronicznie, Dane zapisane magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Zapisane pliki danych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Dyski
gier komputerowych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Nagrane programy gier komputerowych, Oprogramowanie do gier wideo, Programy do gier wideo, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami on-line, Oprogramowanie
do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych
przez maszyny do gier, Programy do gier wideo do pobrania, Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Kino
wirtualnej rzeczywistości [VR], Oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej,
Programy gier komputerowych do pobierania, Programy gier elektronicznych do pobrania, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Programy gier
komputerowych do symulacji obrotu papierami wartościowymi
[oprogramowanie], Programy interaktywnych gier wideo, Programy
interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Aplikacje
komputerowe do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Oprogramowa-
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nie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Interaktywne multimedialne
programy komputerowe, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie
komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych,
Programy komputerowe, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Film kinematograficzny,
naświetlony, Filmy rysunkowe animowane, Kinematograficzne filmy,
41 Udostępnianie gier komputerowych on-line, Usługi gier online,
Usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, Usługi
w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć l/lub Internet, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej
w sieci dla użytkowników sieci, Usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone
online z sieci komputerowej, Usługi w zakresie gier elektronicznych
dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie gier elektronicznych,
w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości,
Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowanie gier z udziałem
publiczności, Usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych,
Usługi w zakresie gier elektronicznych, Organizowanie gier edukacyjnych, 42 Projektowanie gier, Projektowanie oprogramowania do gier
komputerowych, Projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier
komputerowych, Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Opracowywanie
oprogramowanie komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych
oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe
w zakresie gier komputerowych, Programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Edycja programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich,
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(111) 346198
(220) 2021 04 21
(210) 528069
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) THE PARASIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE PARASIGHT
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Dane zapisane
elektronicznie, Dane zapisane magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Zapisane pliki danych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Dyski gier
komputerowych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Nagrane programy gier komputerowych, Oprogramowanie do gier wideo, Programy do gier wideo, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami on-line, Oprogramowanie do gier, które
wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny
do gier, Programy do gier wideo do pobrania, Informacje do pobrania
nawiązujące do gier, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Kino wirtualnej rzeczywistości [VR],
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Oprogramowanie
do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości
wirtualnej i rozszerzonej, Programy gier komputerowych do pobiera-
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nia, Programy gier elektronicznych do pobrania, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Programy gier komputerowych do symulacji obrotu papierami
wartościowymi [oprogramowanie], Programy interaktywnych gier
wideo, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Oprogramowanie do komputerów
osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych,
Programy komputerowe, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Film kinematograficzny,
naświetlony, Filmy rysunkowe animowane, Kinematograficzne filmy,
41 Udostępnianie gier komputerowych on-line, Usługi gier online,
Usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, Usługi
w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną
sieć i/lub Internet, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów
komputerowych, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci
dla użytkowników sieci, Usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci
komputerowej, Usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych
z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier
online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi
salonów gier wirtualnej rzeczywistości, Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowanie gier z udziałem publiczności, Usługi w zakresie
gier do celów rozrywkowych, Informacje online z dziedziny rozrywki
z zakresu gier komputerowych, Usługi w zakresie gier elektronicznych,
Organizowanie gier edukacyjnych, 42 Projektowanie gier, Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania gier komputerowych, Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych,
Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, Programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, Diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, Edycja programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(111) 346199
(220) 2021 04 21
(210) 528071
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) THE PARASIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACKTAIL
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Dane zapisane
elektronicznie, Dane zapisane magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Zapisane pliki danych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
Dyski gier komputerowych, Informacje do pobrania nawiązujące
do gier, Programy gier komputerowych do pobierania, Programy
gier elektronicznych do pobrania, Programy komputerowe nagrane,
Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Film
kinematograficzny, naświetlony, Filmy rysunkowe animowane, Kinematograficzne filmy, Dyski kompaktowe audio, video i audio-video,

Dyski magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty
CD i DVD wysokiej rozdzielczości do gier, Oprogramowanie gier, Gry
do salonów gier, Oprogramowanie gier, Programy gier dla urządzeń
przenośnych, w tym telefonów komórkowych, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Komputery oraz ich części, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie,
Medaliony, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Naszyjniki [biżuteria], 16 Materiały biurowe, Druki, Afisze, plakaty, Nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], Książki, Komiksy, Czasopisma [periodyki], 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Torby [pokrowce] na ubrania do podróży, Etui
na klucze, Sakwy, Etui, futerały na dokumenty, Plecaki, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Figurki do zabawy wykonane z tworzyw
sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy, Gry i akcesoria do gier, Przenośne
[podręczne] gry komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, Zabawki, Karty do gry, Gry fabularne, Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 41 Udostępnianie
gier komputerowych on-line, Usługi gier online, Usługi rozrywkowe
w zakresie gier komputerowych i wideo, Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej.

(111) 346200
(220) 2021 04 22
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) ROBLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBLE
(540)

(210) 528072

(591) czarny, złoty
(531) 05.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi pływające,
Podłogi laminatowe, Podłogi gumowe, Podłogi drewniane, Podłogi niemetalowe, Podłogi betonowe, Podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogi
z twardego drewna, Podłogi z imitacji drewna, Warstwy izolujące
pod podłogi, Podłogi parkietowe wykonane z korka, Tymczasowe
podłogi, nie z metalu, Parkiety wykonane z drewna, Listwy podłogowe niemetalowe, Drewniane listwy profilowe, Schody niemetalowe,
Niemetalowe pokrycia na schody, Balustrady niemetalowe, Drewniane deski tarasowe, Drewniane poręcze, Panele drewniane, Deski
drewniane, Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane parkiety
fornirowane, Materiały budowlane z drewna, Elementy konstrukcyjne z drewna, Deski dachowe [z drewna], Płyty dachowe [z drewna],
Drzwi drewniane, Okiennice drewniane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich
towarów jak: drewniane podłogi parkietowe, podłogi pływające,
podłogi laminatowe, podłogi gumowe, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi betonowe, podłogi parkietowe, drewniane podłogi sportowe, podłogi laminowane, niemetalowe, podłogi
z twardego drewna, podłogi z imitacji drewna, warstwy izolujące
pod podłogi, podłogi parkietowe wykonane z korka, tymczasowe
podłogi, nie z metalu, parkiety wykonane z drewna, listwy przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe, schody niemetalowe, niemetalowe pokrycia na schody, balustrady niemetalowe,
drewniane deski tarasowe, drewniane poręcze, panele drewniane,
deski drewniane, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, materiały budowlane z drewna, elementy konstrukcyjne z drewna, deski dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], drzwi drewniane, okiennice drewniane.
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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) 043021 (180) 2031 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 069962 (180) 2030 10 05 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: zawory,; 7: sprzęt
spawalniczy do spawania i cięcia
gazowego, palniki,przecinarki półautomatyczne i automatyczne lekkie i ciężkie do cięcia termicznego,
maszyny portalowe do cięcia, linie
technologiczne do cięcia,komplety montażowe do spawania
i cięcia gazowego,osprzęt spawalniczy reduktory, minibezpieczniki przypalnikowe, oszczędzacze,
wytwornice,wytwórnia acetylenu
i innych gazów, komórki spawalnicze różnych stopni-stanowiska
gniazda; 37: regeneracja, naprawa, serwis sprzętu spawalniczego
i procesów pokrewnych w tym
manometrów, napełnianie butli
gazami,; 42: projektowanie specjalnych, gazowych i elektrycznych procesów pokrewnych z wykonaniem funkcji generalnego
projektanta,projektowanie technologii spawalniczych z procesami pokrewnymi i pośrednictwo
techniczne w tym zakresie.
(111) 075827 (180) 2031 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 076401 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 077274 (180) 2032 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 077428 (180) 2032 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 077525 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 077527 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 077983 (180) 2031 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 079800 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 080032 (180) 2031 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 080995 (180) 2031 11 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 081014 (180) 2032 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 081360 (180) 2032 01 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 081618 (180) 2032 01 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 081634 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 082266 (180) 2032 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 082578 (180) 2032 06 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 084667 (180) 2031 12 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 146402 (180) 2032 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 161282 (180) 2032 01 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 162519 (180) 2031 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 162520 (180) 2031 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 162521 (180) 2031 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 162522 (180) 2031 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 162523 (180) 2031 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 162977 (180) 2032 01 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 162997 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 162998 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 162999 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 163000 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 163001 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 163002 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości

(111) 163003
(111) 163401
(111) 163772
(111) 163773
(111) 164126
(111) 164140
(111) 164259
(111) 164374
(111) 165377
(111) 165569
(111) 165623
(111) 165624
(111) 165638
(111) 165706

(180) 2032 01 25
(180) 2031 12 05
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2031 11 12
(180) 2032 01 14
(180) 2032 11 29
(180) 2032 11 29
(180) 2032 02 15
(180) 2031 12 14
(180) 2031 12 10
(180) 2031 12 10
(180) 2032 05 15
(180) 2031 09 12

(111) 166894 (180) 2031 08 30

(111) 167528 (180) 2032 06 04
(111) 169582 (180) 2031 07 18
(111) 170624 (180) 2031 08 27

(111) 171084 (180) 2032 02 06
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: żeliwo, wyroby metalowe w postaci armatury kanalizacyjnej, skrzynki do sieci wodnych
oraz gazowych, włazy, wpusty,
stopnie kanałowe, ogrodzenia
metalowe, tralki metalowe, balustrady metalowe, słupki ogrodzeniowe metalowe, złom stalowy
i żeliwny, płyta kominkowa, krążki
do płyt kuchennych, płyty kuchenne, drzwiczki kominkowe.
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 32: piwo, porter,
ale oraz inne napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne produkty do sporządzania napojów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 21: butelki.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: mleko, mleko spożywcze, mleko smakowe, mleczne produkty: sosy mleczne, desery mleczne, napoje mleczne
fermentowane i niefermentowane: jogurt, biojogurt, kefir, biokefir, sporządzane z dodatkiem
owoców, warzyw, różnych ziaren,
masło, masło z dodatkiem oleju
roślinnego, masło z dodatkami
smakowymi i dietetycznymi, masło z dodatkiem jogurtu, maślany
mix jogurtowy, masła i masełka
smakowe, śmietana i śmietanka
oraz ich przetwory, bita śmietana,
śmietanka: deserowa, kremówka,
do kawy, sery i serki: serki homogenizowane, serki termizowane,
serki ziarniste, serki smakowe,
sery twarde, sery topione, pakowane: tradycyjnie lub próżniowo,
w kubeczki, w całości, kawałkowane, w plasterkach, twarogi
i twarożki, pakowane tradycyjnie
lub próżniowo, w kubeczki i w pojemniki, twarogi albuminowe,
maślanka i jej przetwory, drób,
mięso, ryby, dziczyzna, jaja, oleje
jadalne, tłuszcze jadalne, galaretki jadalne, sosy jogurtowe.
Prawo przedłużono w całości
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(111) 171286
(111) 173349
(111) 176488
(111) 176502
(111) 179635
(111) 179636
(111) 182120
(111) 187202

(180) 2032 12 10
(180) 2032 05 27
(180) 2032 03 07
(180) 2031 11 16
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 07
(180) 2031 12 10
(180) 2031 08 30

(111) 190502
(111) 223677
(111) 251077
(111) 251363

(180) 2032 04 05
(180) 2028 07 10
(180) 2031 11 25
(180) 2031 08 01

(111) 252937
(111) 253214
(111) 253321
(111) 253322
(111) 253323
(111) 253324
(111) 253325
(111) 253326
(111) 253329
(111) 253426
(111) 253431
(111) 253437
(111) 253439
(111) 253536
(111) 253614
(111) 253690
(111) 253696
(111) 253787
(111) 253799
(111) 254010
(111) 254081
(111) 254082
(111) 254083
(111) 254272
(111) 254352
(111) 254575
(111) 254602
(111) 254853
(111) 254989
(111) 255011
(111) 255212
(111) 255226
(111) 255252
(111) 255253

(180) 2031 11 23
(180) 2031 11 23
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 28
(180) 2031 11 03
(180) 2031 12 02
(180) 2031 12 19
(180) 2031 12 19
(180) 2032 01 10
(180) 2031 12 05
(180) 2032 01 25
(180) 2032 02 07
(180) 2031 11 30
(180) 2031 12 13
(180) 2031 09 26
(180) 2031 11 25
(180) 2031 11 25
(180) 2031 11 25
(180) 2032 02 01
(180) 2031 12 19
(180) 2031 11 25
(180) 2032 02 13
(180) 2032 01 03
(180) 2032 01 30
(180) 2031 12 21
(180) 2032 01 03
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 25

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 32: piwo.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: promocja sprzedaży
napojów alkoholowych (oprócz
piwa) dla osób trzecich, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej
napojami alkoholowymi (oprócz
piwa) w sklepach, hurtowniach
oraz za pomocą Internetu, pokazy
i wystawy napojów alkoholowych
w celach handlowych lub reklamowych, usługi importowo-eksportowe w zakresie obrotu napojami alkoholowymi (oprócz piwa),
rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotki, prospekty,
druki, próbki, plakaty, gadżety reklamowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 255254
(111) 255259
(111) 255262
(111) 255339
(111) 255474
(111) 255482
(111) 255508
(111) 255547
(111) 255682
(111) 255698
(111) 255715
(111) 255765
(111) 255813
(111) 255814
(111) 255815
(111) 255826
(111) 255847
(111) 255909
(111) 255941
(111) 256097
(111) 256278
(111) 256279
(111) 256333

(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 27
(180) 2032 01 30
(180) 2032 02 27
(180) 2031 12 15
(180) 2031 12 28
(180) 2031 12 23
(180) 2032 02 21
(180) 2032 01 05
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 27
(180) 2032 02 13
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 09
(180) 2032 03 21
(180) 2031 11 25
(180) 2032 01 03
(180) 2031 12 22
(180) 2032 03 13
(180) 2032 03 13
(180) 2031 08 23

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: materiały reklamowe,
ulotki informacyjne, plakaty, książki; 28: gry i zabawki, sprzęt sportowy; 35: usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, gazet,
artykułów piśmiennych, pomocy
naukowych, nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych, przyborów
szkolnych w wyspecjalizowanych
sklepach, na targach, wystawach,
imprezach promocyjnych oraz
za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą i związaną z nią działalnością informacyjną, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej; 36:
pozyskiwanie środków finansowych dla potrzebujących i organizowanie zbierania funduszy na cele
charytatywne; 41: organizowanie
imprez i atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, festiwali międzynarodowych, krajowych i lokalnych,
organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, organizowanie pokazów,
gier, wystaw tematycznych z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów plenerowych,
usługi w zakresie gier losowych,
organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów
i warsztatów, wydawanie książek,
usługi związane z produkcją filmów, nagrań dźwiękowych i programów telewizyjnych.
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(111) 256334 (180) 2031 08 23 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: materiały reklamowe, ulotki informacyjne, plakaty,
książki; 28: gry i zabawki, sprzęt
sportowy; 35: usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej gier,
zabawek, sprzętu sportowego,
książek, gazet, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych,
nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, przyborów szkolnych
w wyspecjalizowanych sklepach,
na targach, wystawach, imprezach promocyjnych oraz za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą i związaną
z nią działalnością informacyjną,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub
reklamowych,badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej;
36: pozyskiwanie środków finansowych dla potrzebujących i organizowanie zbierania funduszy
na cele charytatywne; 41: organizowanie imprez i atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, festiwali
międzynarodowych, krajowych
i lokalnych, organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci i dorosłych, organizowanie
pokazów, gier, wystaw tematycznych z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów
plenerowych, usługi w zakresie
gier losowych, organizowanie
spotkań, konferencji, seminariów,
szkoleń, konkursów i warsztatów,
wydawanie książek, działalność
związana z produkcją filmów, nagrań dźwiękowych i programów
telewizyjnych.
(111) 256382 (180) 2031 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 256529 (180) 2032 01 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 256752 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 256753 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257006 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257019 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 257081 (180) 2032 03 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 257127 (180) 2032 03 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257148 (180) 2031 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 257261 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 257303 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 258697 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 258791 (180) 2031 12 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 258920 (180) 2031 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 258963 (180) 2032 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 260061 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 260572 (180) 2031 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 261449 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 261452 (180) 2032 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 262512 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości

(111) 263849
(111) 263871
(111) 264173
(111) 267774
(111) 268188
(111) 268189
(111) 268589
(111) 270922
(111) 272163
(111) 273791
(111) 274761
(111) 275301
(111) 275782
(111) 279034
(111) 279679
(111) 330458

(180) 2031 09 05
(180) 2032 12 07
(180) 2032 02 03
(180) 2032 03 14
(180) 2032 02 14
(180) 2032 02 14
(180) 2032 11 22
(180) 2032 03 19
(180) 2031 06 10
(180) 2031 06 06
(180) 2032 02 07
(180) 2031 03 21
(180) 2031 12 05
(180) 2032 06 11
(180) 2032 05 29
(180) 2031 12 30

121
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 471475
(210) 480494
(210) 484971
(210) 486662
(210) 488769
(210) 490257
(210) 491509
(210) 491513
(210) 507456
(210) 508931
(210) 511871
(210) 512160
(210) 515856
(210) 515858

U
ZT18/2018
ZT26/2018
U
ZT40/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 515862
(210) 518076
(210) 519499
(210) 520550
(210) 523710
(210) 523849
(210) 524641
(210) 524889
(210) 525248
(210) 525444
(210) 528086
(210) 528229
(210) 528312

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 518362
(210) 510154
(210) 517420
(210) 519165
(210) 522069
(210) 527975
(210) 529211

ZT45/2020
ZT12/2020
U
ZT45/2020
U
ZT24/2021
U

(210) 529212
(210) 530028
(210) 530086
(210) 530153
(210) 530182
(210) 530292
(210) 530340

U
U
U
U
U
U
U
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(210) 530696
(210) 530705
(210) 530964
(210) 531224
(210) 531226
(210) 531228

U
U
U
U
U
U

(210) 531234
(210) 531373
(210) 531469
(210) 531538
(210) 531605
(210) 531707

U
U
U
U
U
U

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 253533

Prawo unieważniono w całości.

(111) 076908 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 077820 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 077821 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 078186 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 

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) 042077 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.042077 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”. 
(111) 048462 A. Wykreślono: LOTTE CO., LTD., TOKIO, Japonia;
Wpisano: LOTTE HOLDINGS CO., LTD., Tokio, Japonia. 
(111) 064308 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 

(111) 081266 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 083892 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 093983 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 13594/21/223) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2696465 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.093983 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec KROTEX PHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 094510 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 095489 D. Wpisano: „W dniu 27 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 16645/21/333) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2697573 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.95489 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących LIMITED PARTNERSHIP AIF ”ALTUM
KAPITALA FONDS” z siedzibą w Rydze, Łotwa wobec SIA ”ICOTTON” z siedzibą w Liepaja, Łotwa”. 
(111) 095489 D. Wpisano: „W dniu 28 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 16639/21/616) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2697670 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.95489 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 072888 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 3 listopada 2020 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 14987/20/577) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2661293
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.72888 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKA GRUPA LOTNICZA Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” Spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 109030 A. Wykreślono: SIEMENS MOBILITY LIMITED,
Camberley, Wielka Brytania; Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITD,
Londyn, Wielka Brytania. 

(111) 073675A  A. Wykreślono: WILH. HAMM GMBH & CO.,
Osnabrück, Niemcy; Wpisano: Wilh. Hamm GmbH, Osnabrück,
Niemcy. 

(111) 111864 A. Wykreślono: UNILEVER N. V.;, AL ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 

(111) 108791 A. Wykreślono: SIEMENS MOBILITY LIMITED,
Camberley, Wielka Brytania; Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITD,
Londyn, Wielka Brytania. 
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(111) 117338 D. Wpisano: „W dniu 22 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 16073/21/888) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2697103 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.117338 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) 134856 D. Wpisano: „W dniu 08 listopada 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 6470/21/082) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2698571 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.134856 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce VTB BANK
(PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) z siedzibą w Sankt Petersburgu,
Rosja wobec spółki ”RUSSIAN STANDARD VODKA” (”RSV” LLC) z siedzibą w Sankt Petersburgu, Rosja ”.
(111) 143513 D. Wpisano: „W dniu 22 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.
Za 752/21/119) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2672367
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.143513 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec POLMED
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim”. 
(111) 146831 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 146933 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 148087 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.148087 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron
zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 148088 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.148088 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”. 
(111) 148089 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.148089 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”. 

123

(111) 148090 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.148090 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”. 
(111) 148092 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.148092 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”. 
(111) 158981 D. Wpisano: „W dniu 21 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 12411/21/280) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.158981 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Piotrowi Skowron zamieszkałemu w Tarnobrzegu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”. 
(111) 163047 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163055 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163205 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163263 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163290 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163293 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163413 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 163500 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) 163751 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 166708 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 166711 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 176257 A. Wykreślono: S-L Snacks National, LLC, Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Snyder’s-Lance, Inc.,
Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 176563 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 178044 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517. 
(111) 185168 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 188528 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 188970 D. Wpisano: „W dniu 25 lipca 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10948/16/427) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2499504 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.188970 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”. 
(111) 193249 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 198170 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 200358 D. Wpisano: „W dniu 25 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 16074/21/289) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2697199 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.200358 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) 203671 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 205311 A. Wykreślono: „BLISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718. 
(111) 208573 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 215579 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 216405 A. Wykreślono: BLISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718. 

(111) 216406 A. Wykreślono: BLISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718. 
(111) 217585 A. Wykreślono: BLISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718. 
(111) 232400 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 233655 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 233690 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 240577 D. Wpisano: „Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dokonał zajęcia zabezpieczającego prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 2410 - SEE.711.30828182.2021.1.ZAB.
GARDAM, Cz. nr 30828182, z dnia 15 marca 2021 r., nadesłanym
do Urzędu Patentowego RP w dniu 22 marca 2021 r. 
(111) 241976 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 241977 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 241978 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 241979 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517. 
(111) 250117 A. Wykreślono: TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784. 
(111) 250118 A. Wykreślono: TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784. 
(111) 253731 D. Wpisano: „W dniu 19 lipca 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10101/16/528) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2498943 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.253731 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec GREMI BUSINESS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”. 
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(111) 254619 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 15606/20/376) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2662107
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.254619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKA GRUPA LOTNICZA Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” Spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 260563 A. Wykreślono: BLISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140577337; Wpisano: JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, Polska 301002718. 
(111) 260865 A. Wykreślono: SOFTWARE MIND SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356810329; Wpisano: SOFTWARE MIND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122511878. 
(111) 262948 A. Wykreślono: DOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice, Polska 273569659;
Wpisano: WARSZAWSKI KAZIMIERZ FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA UNIWAR, Jastrzębie- Zdrój, Polska 272789198. 
(111) 263826 A. Wykreślono: FLORENTYNA ZPCHR MARIUSZ
MATECKI, JAROSŁAW MATECKI SPÓŁKA JAWNA, Pleszew, Polska;
Wpisano: FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzkwy, Polska 250507538. 
(111) 263827 A. Wykreślono: MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 362472780; Wpisano: FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzkwy, Polska
250507538. 
(111) 266049 A. Wykreślono: ALOSA J. WYSOCKI SPÓŁKA
JAWNA, Białystok, Polska 200674560; Wpisano: ALOSA MAREK
BUDNIK SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 200674560. 
(111) 266050 A. Wykreślono: ALOSA J. WYSOCKI SPÓŁKA
JAWNA, Białystok, Polska 200674560; Wpisano: ALOSA MAREK
BUDNIK SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 200674560. 
(111) 267272 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 269713 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 273869 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 277472 D. Wpisano: „W dniu 27 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 16641/21/729) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2697577 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.277472 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 277472 D. Wpisano: „W dniu 27 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 16640/21/328) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2697575 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.277472 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących LIMITED PARTNERSHIP AIF
”ALTUM KAPITALA FONDS” z siedzibą w Rydze, Łotwa wobec SIA
”ICOTTON” z siedzibą w Liepaja, Łotwa”.
(111) 278881 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
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(111) 281273 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 285491 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 289036 A. Wykreślono: AGENCJA PROMOCJI ZIEMI RACIBORSKIEJ I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ZAMKU PIASTOWSKIM W RACIBORZU, Racibórz, Polska 241129135; Wpisano:
ZAMEK PIASTOWSKI W RACIBORZU, Racibórz, Polska 241129135. 
(111) 289254 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 292593 D. Wykreślono: „W dniu 15 marca 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 3562/18/471) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2564593 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-292593 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach
wobec Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 296121 A. Wykreślono: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 367136181; Wpisano: JOHN DOG GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki,
Polska 367136181. 
(111) 297318 A. Wykreślono: UCZYIBAWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363079078;
Wpisano: RUSSELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361138300. 
(111) 297811 A. Wykreślono: MICHAŁ BARCZAK, Warszawa,
Polska; Wpisano: TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220696468. 
(111) 300365 A. Wykreślono: NINEONE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365864841; Wpisano: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739. 
(111) 320745 D. Wpisano: „Na mocy Umowy Ustanowienia Zastawów Zwykłych i Zastawu Rejestrowego Na Prawach Ochronnych
Na Znaki Towarowe z dnia 5 maja 2021 r. zawartej przez MURAPOL
Spółkę akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej (jako Zastawcą) oraz
MBANK Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem
1) i Bankiem Polska Kasa Opieki Spółkę akcyjną (jako Zastawnikiem
2), z zastrzeżeniem Istniejącego Zabezpieczenia, Zastawca ustanowił: 1) na rzecz Zastawnika 1, zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy tytułem zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności („Zastaw Zwykły
1”); 2) na rzecz Zastawnika 1, zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy tytułem zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności („Zastaw Zwykły
2”); 3) na rzecz Zastawnika 2, zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy tytułem zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności („Zastaw Zwykły
3”); 4) na rzecz Zastawnika 2, zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy tytułem zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności („Zastaw Zwykły
4”); zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego”.
(111) 324177 A. Wykreślono: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 367136181; Wpisano: JOHN DOG GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki,
Polska 367136181. 
(111) 324813 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 332551 A. Wykreślono: TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015231400 ; Wpisano: TUPLEX TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZOALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015231400. 
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(111) 340436 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200. 
(111) 340873 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA
KOSMETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380. 

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) 1582700
(540) OhMyLight
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 04 12
(111) 1582715
(540) Beauty & the Brow
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 04 12
(111) 1582735
(540) Glow Show
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 04 12

(511) 3
(581) 2021 03 25
(511) 3
(581) 2021 03 25
(511) 3
(581) 2021 03 25

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w
postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 937663
(540) NORMOSANG	
(511) 5
(732) RECORDATI ORPHAN DRUGS, IMMEUBLE „LE WILSON”,
70 AVENUE CHARLES DE GAULLE, F-92800 PUTEAUX (FR)
(151) 2011 10 12
(441) 2012 01 02
(581) 2011 11 17
(111) 1514350
(540) Herba-Imuno RAPID
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10
(732) WALMARK, a.s.,
Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec (CZ)
(151) 2019 10 22
(441) 2020 03 02
(111) 1514529
(540) Herba-C RAPID
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10
(732) WALMARK, a.s.,
Oldřichovice 44, CZ-739 61 Třinec (CZ)
(151) 2019 10 22
(441) 2020 03 02

(511) 5
(581) 2020 02 13
(511) 5
(581) 2020 02 13

