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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022

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 239 771 do nr 239 820)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 239776
(41) 2021 09 20
A24C 5/35 (2006.01)
433300 (22)
2020 03 19
OSTRZYŻEK ARTUR, Radom (PL)

(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie przenośnikowe o zmiennej pojemności
(B1) (11) 239775
(41) 2021 05 04
(51) A24D 3/02 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
(21) 431535 (22)
2019 10 21
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie podające do podawania segmentu przemysłu tytoniowego

Nr 2/2022
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(B1) (11) 239786
(41) 2021 01 11
(51) A47C 7/50 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
(21) 430479 (22)
2019 07 03
(72) JABŁOŃSKI PAWEŁ, Nidzica (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm podnóżka
(B1) (11) 239785
(41) 2020 12 14
(51) A47F 1/12 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
(21) 430162 (22)
2019 06 06
(72) SZCZEBAK MARCIN, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łany (PL)
(54) Półka regału do ekspozycji produktów zapakowanych w opakowania o niedużej wielkości zwłaszcza paczek papierosów
(B1) (11) 239784
(41) 2021 05 04
(51) A47F 5/10 (2006.01)
A47B 96/02 (2006.01)
(21) 431632 (22)
2019 10 28
(72) KONIECZNY JAKUB, Gostyń (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny
(B1) (11) 239783
(41) 2020 12 14
(51) A47F 5/11 (2006.01)
A47B 43/02 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
(21) 430133 (22)
2019 06 03
(72) STACHOWSKI TOMASZ, Bukówiec Górny (PL); ZIELIŃSKI
DOMINIK, Włoszakowice (PL); MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Regał ekspozycyjny
(B1) (11) 239790
(41) 2021 01 25
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)
A61B 18/04 (2006.01)
G01N 25/72 (2006.01)
(21) 430702 (22)
2019 07 24
(72) SIWEK BOGDAN, Białogard (PL)
(73) SIWEK BOGDAN, Białogard (PL)
(54) Układ elektryczny do testowania urządzeń opartych na technice
termografii kontaktowej
(B1) (11) 239818
(41) 2021 09 13
(51) A61B 5/291 (2021.01)
A61B 5/31 (2021.01)
(21) 436702 (22)
2021 01 19
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL); KAWALA-STERNIUK
ALEKSANDRA, Opole (PL); BROWARSKA NATALIA, Katowice (PL);
PELC MARIUSZ, Ozimek (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54)	Elektroda EEG
(B1) (11) 239788
(41) 2021 03 22
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/20 (2006.01)
(21) 431023 (22)
2019 09 11
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(72) SIELSKI ZBIGNIEW, Bełchatów (PL); SZYLAR PIOTR,
Piotrków Trybunalski (PL)
(73) REAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Podnośnik, zwłaszcza do zmiany położenia siedziska w wózku
inwalidzkim
(B1) (11) 239787
(41) 2021 01 25
(51) A62B 35/00 (2006.01)
A62B 35/04 (2006.01)
(21) 430627 (22)
2019 07 16
(72)	ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ, Łódź (PL); MICHAŁOWSKI MACIEJ,
Łódź (PL)
(73)	ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź (PL)
(54) Urządzenie samohamowne
(B1) (11) 239793
(41) 2021 02 22
(51) B06B 1/00 (2006.01)
B06B 1/02 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
(21) 430852 (22)
2019 08 09
(72) ŻRODOWSKI ŁUKASZ, Gdańsk (PL); OSTRYSZ MATEUSZ,
Wiązowna (PL); ŁACISZ WOJCIECH, Warszawa (PL); STRÓŻ ANNA,
Góra Kalwaria (PL)
(73) ŻRODOWSKI ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(54)	Elektroda przyłączeniowa zasilającego układu wysokoprądowego do układu ultradźwiękowego
(B1) (11) 239814
(41) 2021 08 23
(51) B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
(21) 432994 (22)
2020 02 21
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW,
Turka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do walcowania prętów stalowych
(B1) (11) 239815
(41) 2021 08 23
(51) B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 13/08 (2006.01)
(21) 432995 (22)
2020 02 21
(72) TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW,
Turka (PL); BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób walcowania prętów stalowych
(B1) (11) 239773
(41) 2017 06 05
(51) B21D 28/28 (2006.01)
B26F 1/14 (2006.01)
(21) 415135 (22)
2015 12 04
(72) CZEBIENIAK RAFAŁ, Krzywe (PL); JAROSZ KRZYSZTOF,
Izdebki (PL)
(73)	ELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzozów (PL)
(54) Urządzenie do perforowania rur profilowych
(B1) (11) 239782
(41) 2019 11 04
(51) B21D 47/04 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
(21) 428636 (22)
2019 01 21
(72) MIRSKI TOMASZ, Kożuszki Parcel (PL); ROZNOWSKI MARIUSZ,
Sochaczew (PL)
(73) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki Parcel (PL)
(54) Sposób wytwarzania wsporników ściennych do systemów zamocowań i wspornik ścienny do systemów zamocowań
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(B1) (11) 239801
(41) 2021 09 27
(51) B21H 1/06 (2006.01)
B21H 1/12 (2006.01)
(21) 433345 (22)
2020 03 25
(72) POŁEĆ WITOLD, Poznań (PL); ZIÓŁKIEWICZ STANISŁAW,
Luboń (PL); LULKIEWICZ JAROSŁAW, Poznań (PL);
MISIOWIEC SŁAWOMIR, Gogolin (PL); KAJPUST SZCZEPAN,
Krapkowice (PL)
(73) ZARMEN FPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób kształtowania pierścieni bezszwowych w procesie walcowania i zespół do kształtowania pierścieni bezszwowych w procesie walcowania
(B1) (11) 239772
(41) 2018 07 02
(51) B22D 7/06 (2006.01)
(21) 419894 (22)
2016 12 19
(72) PYTEL ANDRZEJ, Kraków (PL); PYSZ STANISŁAW, Kraków (PL);
KARBOWNICZEK MIROSŁAW, Kraków (PL); ZDONEK BOGDAN,
Gliwice (PL); BINEK STANISŁAW, Warszawa (PL);
DUTKIEWICZ PIOTR, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); KOLASA RAFAŁ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL); AKADEMIA GÓRNICZOHUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice (PL); CELSA HUTA OSTROWIEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(54) Wlewnica uniwersalna do wlewków kuziennych o regulowanej
masie
(B1) (11) 239800
(41) 2021 09 20
(51) B23D 15/08 (2006.01)
B23D 25/08 (2006.01)
(21) 433250 (22)
2020 03 13
(72) KIEŁTYKA ROBERT, Osiek (PL)
(73) PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób i narzędzie do cięcia oraz formowania na zimno elementów tłoczonych z blach cienkich
(B1) (11) 239806
(41) 2020 06 01
(51) B24B 21/02 (2006.01)
(21) 427840 (22)
2018 11 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Układ do mikrowygładzania powierzchni przedmiotów obrotowych folią ścierną
(B1) (11) 239780
(41) 2020 05 04
(51) B24B 41/04 (2006.01)
(21) 427536 (22)
2018 10 24
(72)	GOINDA JAN, Glinica (PL); GANSINIEC DOMINIK, Lubliniec (PL)
(73) KLABIS JÓZEF ASKLA AUTOMATYKA SERWIS, Dobrodzień (PL)
(54) Uchwyt do mocowania wielowrzecionowej głowicy wiertarskiej
z zespołem napędowym
(B1) (11) 239799
(41) 2021 09 13
(51) B27B 19/02 (2006.01)
B27B 25/04 (2006.01)
(21) 433180 (22)
2020 03 09
(72) CIURA TOMASZ, Dzbanki (PL)
(73) CIURA WIESŁAW W-IREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE,
Kiełczygłów (PL)
(54) Pilarka taśmowa pozioma do cięcia drewna

(B1) (11) 239808
(41) 2020 11 02
(51) B29C 64/245 (2017.01)
B29C 64/106 (2017.01)
(21) 429746 (22)
2019 04 26
(72) KOZICKI MAREK, Łódź (PL); STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli chemicznych oraz
fizycznych
(B1) (11) 239781
(41) 2020 06 15
(51) B30B 11/06 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
(21) 428052 (22)
2018 12 04
(72) KUCZMASZEWSKI JÓZEF, Lublin (PL); ANASIEWICZ KAMIL,
Abramowice Kościelne (PL); WŁODARCZYK MACIEJ, Biała (PL);
WARDA TOMASZ, Lublin (PL); BELCARZ ANNA, Lublin (PL);
GINALSKA GRAŻYNA, Lublin (PL)
(73) MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Maszyna do formowania masy kompozytu i sposób wytwarzania kompozytu na bazie ceramiki
(B1) (11) 239794
(41) 2021 08 02
(51) B60L 50/53 (2019.01)
B60L 9/30 (2006.01)
B60L 50/70 (2019.01)
H02M 5/458 (2006.01)
H02M 7/797 (2006.01)
(21) 432798 (22)
2020 02 01
(72)	ADAMOWICZ MAREK HENRYK, Gdynia (PL)
(73)	H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Układ zasilania lokomotywy wielosystemowej z ogniw wodorowych
(B1) (11) 239778
(41) 2019 04 08
(51) B60T 17/22 (2006.01)
B61L 3/00 (2006.01)
B61L 27/00 (2006.01)
(21) 423031 (22)
2017 10 02
(72) MOCZULSKI WOJCIECH, Rudno (PL); BZYMEK ANNA,
Pajęczno (PL); CYRAN KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73)	AUROVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) System do ostrzegania o zagrożeniach zwłaszcza w transporcie
kolejowym
(B1) (11) 239774
(41) 2021 02 08
(51) B65B 19/04 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
A24C 5/352 (2006.01)
(21) 430793 (22)
2019 08 05
(72) STANIKOWSKI ROBERT, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie podające do podawania jednowarstwowego strumienia artykułów prętopodobnych przemysłu tytoniowego
(B1)
(51)
(21)
(30)
(86)
(87)
(72)
(73)
(54)

(11) 239802
(41) 2021 06 28
B65B 69/00 (2006.01)
436780 (22)
2019 07 31
2018-143586
2018 07 31
JP
2019 07 31
PCT/JP19/29929
2020 02 06
WO20/027170
WATANABE FUMIAKI, Tokio (JP)
JAPAN TOBACCO INC., Tokio (JP)
Urządzenie i sposób rozpakowywania pudełka papierosów
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(B1) (11) 239810
(41) 2021 01 25
(51) B65D 88/02 (2006.01)
B65G 5/00 (2006.01)
(21) 430691 (22)
2019 07 23
(72) SZOT MARIUSZ, Piekary Śląskie (PL); SZYMAŁA JAN,
Nowe Chechło (PL); WOJNICKI JAN, Mikołów (PL);
CZUJKO TOMASZ, Warszawa (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL);
KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Podziemny zbiornik gazu, zwłaszcza wodoru
(B1) (11) 239813
(41) 2021 08 09
(51) D01H 13/22 (2006.01)
(21) 432818 (22)
2020 02 07
(72) IDZIK MAREK, Łódź (PL); IDZIK MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Elektroniczny układ zasilania niedoprzędzarki pokładem włókien nieciągłych uformowanych w taśmę przędzalniczą
(B1) (11) 239771
(41) 2021 05 17
(51) E06B 7/08 (2006.01)
E06B 9/06 (2006.01)
A47H 23/00 (2006.01)
(21) 431773 (22)
2019 11 12
(72) BOJANEK JACEK, Częstochowa (PL)
(73) BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANDRZEJ
BOJANEK,JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Żaluzja pionowa
(B1) (11) 239777
(41) 2016 08 01
(51) E21C 35/22 (2006.01)
(21) 414893 (22)
2014 02 14
(30) 61/765,390
2013 02 15
US
(86) 2014 02 14
PCT/US14/16410
(87) 2014 08 21
WO14/127203
(72) WILLISON JOHN, Cranberry (US); BOYD RICHARD D.,
New South Wales (AU); NEILSON BRAD, New South Wales (AU)
(73) JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC, Warrendale (US)
(54) Maszyna górnicza i wysięgnik dla maszyny górniczej
(B1) (11) 239792
(41) 2019 11 04
(51) E21C 41/16 (2006.01)
E21C 41/18 (2006.01)
E21C 41/20 (2006.01)
E21C 41/22 (2006.01)
(21) 425417 (22)
2018 05 02
(72) MARKOWSKI BARTOSZ, Gliwice (PL);
MARKOWSKA MAGDALENA, Gliwice (PL)
(73) MARKOWSKI BARTOSZ, Gliwice (PL);
MARKOWSKA MAGDALENA, Gliwice (PL)
(54) Sposób udostępnienia nowego, zwłaszcza rezerwowego obszaru górniczego
(B1) (11) 239779
(41) 2019 12 02
(51) E21F 3/00 (2006.01)
F24F 1/06 (2011.01)
F24F 1/14 (2011.01)
F25B 3/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
(21) 425772 (22)
2018 05 30
(72) DRZEWOSIEWSKI TOMASZ, Będzin (PL)
(73) DRZEWOSIEWSKA IWONA CLIMATRONIC, Będzin (PL)
(54)	Agregat klimatyzacyjny, zwłaszcza dla celów ratownictwa górniczego
(B1) (11) 239798
(41) 2021 08 30
(51) F16L 3/04 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
(21) 433093 (22)
2020 02 28
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(72) KRAM JAROSŁAW, Bogucice (PL); DYBA MACIEJ, Bochnia (PL)
(73)	AQUER MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA,
Mikluszowice (PL)
(54) Pakiet klipsów, narzędzie do wytworzenia pakietu klipsów
i sposób wytworzenia pakietu klipsów
(B1) (11) 239796
(41) 2021 05 31
(51) F21S 2/00 (2016.01)
F21S 8/02 (2006.01)
(21) 431868 (22)
2019 11 21
(72)	NOWAK ROBERT, Słupsk (PL)
(73)	EUROLEDLIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(54) Zestaw montażowy do budowy modułowych konstrukcji oświetleniowych
(B1) (11) 239805
(41) 2019 09 23
(51) F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 21/02 (2006.01)
F26B 21/08 (2006.01)
(21) 424894 (22)
2018 03 14
(72)	NIEMIEC WITOLD, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Suszarnia kontenerowa
(B1) (11) 239807
(41) 2020 07 27
(51) F28C 3/06 (2006.01)
D21J 7/00 (2006.01)
(21) 428638 (22)
2019 01 22
(72) SZEWCZYK WŁODZIMIERZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); DELTA TADEUSZ MUCHA
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dębica (PL)
(54) Sposób rekuperacji ciepła z oparów odprowadzanych z suszarni
ciągu technologicznego do produkcji wytłaczanek
(B1) (11) 239811
(41) 2021 02 22
(51) F41A 17/30 (2006.01)
F41A 17/44 (2006.01)
F41A 17/64 (2006.01)
F41A 17/00 (2006.01)
F41A 23/18 (2006.01)
(21) 430843 (22)
2019 08 08
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ
KRZYSZTOF, Kalisz (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73)	AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej systemu Kałasznikow
(B1) (11) 239812
(41) 2021 03 22
(51) F41H 7/10 (2006.01)
F41H 11/16 (2011.01)
F41H 11/12 (2011.01)
F42C 15/42 (2006.01)
(21) 431169 (22)
2019 09 16
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI JANUSZ,
Borzygniew (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Mina przeciwburtowa samojezdna
(B1) (11) 239809
(41) 2020 11 30
(51) G01C 9/28 (2006.01)
(21) 430066 (22)
2019 05 29
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(72) DUMALSKI ANDRZEJ, Batrąg (PL); TRYSTUŁA JERZY,
Olsztyn (PL); BŁASZCZAK-BĄK WIOLETA, Stawiguda (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Trójnóg, zwłaszcza pod skaner laserowy
(B1) (11) 239791
(41) 2021 02 22
(51) G01N 33/569 (2006.01)
(21) 430863 (22)
2019 08 12
(72) SKUPIŃSKA MIROSŁAWA, Poznań (PL); BELTER AGNIESZKA,
Poznań (PL); RAPAK ANDRZEJ, Brzeg (PL); KUTKOWSKA JUSTYNA,
Brzozowiec (PL); GRUDZIEŃ MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
CZERWIŃSKI MARCIN, Wrocław (PL); JAŚKIEWICZ EWA,
Wrocław (PL); KACZMAREK RADOSŁAW, Wrocław (PL);
ZERKA AGATA, Wrocław (PL); SZYMCZAK-KULUS KATARZYNA,
Wrocław (PL)
(73) BIOSCIENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII
I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Test paskowy do wykrywania enzootycznej białaczki bydła
i sposób wykrywania enzootycznej białaczki bydła z wykorzystaniem tego testu paskowego
(B1) (11) 239803
(41) 2018 04 23
(51) G01R 19/00 (2006.01)
H01G 11/00 (2013.01)
(21) 419130 (22)
2016 10 17
(72) SMULKO JANUSZ, Suchy Dwór (PL); SZEWCZYK ARKADIUSZ,
Gdańsk (PL); GALLA STANISŁAW, Gdańsk (PL); LENTKA ŁUKASZ,
Gdańsk (PL); BÉGUIN FRANÇOIS, Poznań (PL); BABUCHOWSKA
PAULINA, Poznań (PL); PRZYGOCKI PATRYK, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA
POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób oceny stanu superkondensatora
(B1) (11) 239789
(41) 2021 05 04
(51) G06K 9/00 (2006.01)
(21) 431566 (22)
2019 10 22
(72)	LESZCZYŃSKI MARCIN, Toruń (PL)
(73) KLANAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Cyfrowo-optyczny sposób rozpoznawania etykiet z nałożoną
projekcją danych
(B1) (11) 239819
(41) 2021 08 16
(51) H01H 13/705 (2006.01)
G06F 3/02 (2006.01)
H03K 17/965 (2006.01)
(21) 436703 (22)
2021 01 19
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Klawisz komputerowy
(B1) (11) 239795
(41) 2021 08 09
(51) H01H 31/12 (2006.01)
H02B 1/18 (2006.01)
(21) 432830 (22)
2020 02 04
(72) DUNAJSKI PAWEŁ, Toruń (PL); ZALEWSKI PAWEŁ,
Grudziądz (PL); ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL); LANKIEWICZ
SEBASTIAN, Toruń (PL); GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL);
DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL); RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL);
LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, Golub Dobrzyń (PL)
(73)	APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik bezpiecznikowy zwłaszcza niskonapięciowy z elementem mocującym

(B1) (11) 239816
(41) 2021 08 30
(51) H01H 69/02 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
B21K 27/06 (2006.01)
(21) 433068 (22)
2020 02 28
(72) MATYSIAK WALDEMAR, Poznań (PL); NETTER KRZYSZTOF,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wykonywania nakładki bezpiecznika topikowego
(B1) (11) 239817
(41) 2021 08 30
(51) H01H 69/02 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
B21K 27/06 (2006.01)
(21) 433070 (22)
2020 02 28
(72) MATYSIAK WALDEMAR, Poznań (PL); NETTER KRZYSZTOF,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Tłocznik prasy do wielooperacyjnego kształtowania nakładki
bezpiecznika topikowego
(B1) (11) 239797
(41) 2021 08 23
(51) H01H 85/041 (2006.01)
(21) 432932 (22)
2020 02 18
(72) BUCZKO RAFAŁ, Białopole (PL); JAROSZEWSKI GRZEGORZ,
Pułtusk (PL)
(73)	ABB Schweiz AG, Baden (CH)
(54) Bezpiecznik
(B1) (11) 239804
(41) 2019 01 28
(51) H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
(21) 422244 (22)
2017 07 17
(72) TAŃSKI TOMASZ, Gliwice (PL); MATYSIAK WIKTOR,
Gliwice (PL); ZABOROWSKA MARTA, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Kompozytowe nanodruty tlenku cynku do produkcji elektrod
w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 239820
(41) 2021 09 20
(51) H03B 29/00 (2006.01)
H04K 3/00 (2006.01)
(21) 433232 (22)
2020 03 13
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania szumu elektromagnetycznego
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H01H 31/12 (2006.01)
H01H 69/02 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
H01H 69/02 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
H01H 85/041 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H02B 1/18 (2006.01)
H02M 5/458 (2006.01)
H02M 7/797 (2006.01)
H03B 29/00 (2006.01)
H03K 17/965 (2006.01)
H04K 3/00 (2006.01)

239771
239771*
239777
239792
239792*
239792*
239792*
239779
239798
239782*
239796
239796*
239798*
239779*
239779*
239779*
239779*
239805
239805*
239805*
239805*
239807
239811
239811*
239811*
239811*
239811*
239812
239812*
239812*
239812*
239809
239790*
239791
239803
239819*
239789
239803*
239819
239795
239816
239816*
239817
239817*
239797
239804
239804*
239795*
239794*
239794*
239820
239819*
239820*

239779
239780
239781
239782
239783
239784
239785
239786
239787
239788
239789
239790
239791
239792
239793
239794
239795
239796
239797
239798
239799

E21F 3/00 (2006.01)
B24B 41/04 (2006.01)
B30B 11/06 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 1/12 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
E21C 41/16 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
B60L 50/53 (2019.01)
H01H 31/12 (2006.01)
F21S 2/00 (2016.01)
H01H 85/041 (2006.01)
F16L 3/04 (2006.01)
B27B 19/02 (2006.01)

239800
239801
239802
239803
239804
239805
239806
239807
239808
239809
239810
239811
239812
239813
239814
239815
239816
239817
239818
239819
239820

B23D 15/08 (2006.01)
B21H 1/06 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
F28C 3/06 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
G01C 9/28 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
F41A 17/30 (2006.01)
F41H 7/10 (2006.01)
D01H 13/22 (2006.01)
B21B 1/085 (2006.01)
B21B 1/085 (2006.01)
H01H 69/02 (2006.01)
H01H 69/02 (2006.01)
A61B 5/291 (2021.01)
H01H 13/705 (2006.01)
H03B 29/00 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu
1

239771
239772
239773
239774

Symbol
MKP
2

E06B 7/08 (2006.01)
B22D 7/06 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)

	Nr
patentu
1

239775
239776
239777
239778

Symbol
MKP
2

A24D 3/02 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
patentu oraz zakres unieważnienia.
(B1) (11) 204170

Unieważniono patent w całości.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 210632
(B1) (11) 212098
(B1) (11) 215013
(B1) (11) 217210
(B1) (11) 217461
(B1) (11) 217503
(B1) (11) 217588
(B1) (11) 218988
(B1) (11) 219451
(B1) (11) 219540
(B1) (11) 219565
(B1) (11) 220002
(B1) (11) 220317
(B1) (11) 220339
(B1) (11) 221075
(B1) (11) 222224
(B1) (11) 223823
(B1) (11) 224027
(B1) (11) 226210
(B1) (11) 226252
(B1) (11) 226260
(B1) (11) 226304
(B1) (11) 226333
(B1) (11) 226370
(B1) (11) 226614
(B1) (11) 226649
(B1) (11) 226650

2020 02 02
2019 09 21
2019 09 16
2020 02 20
2019 08 17
2019 09 20
2020 02 28
2019 12 01
2020 03 21
2020 01 09
2019 09 25
2019 09 15
2019 09 28
2019 07 12
2018 10 06
2020 02 15
2019 07 20
2020 02 01
2020 05 16
2020 03 23
2020 04 04
2020 01 09
2020 04 04
2019 12 03
2020 03 05
2019 12 24
2019 12 24

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

10
(B1) (11) 226699
(B1) (11) 226782
(B1) (11) 226828
(B1) (11) 226829
(B1) (11) 226855
(B1) (11) 226957
(B1) (11) 226990
(B1) (11) 227108
(B1) (11) 227192
(B1) (11) 227193
(B1) (11) 227289
(B1) (11) 227362
(B1) (11) 227385
(B1) (11) 227390
(B1) (11) 227505
(B1) (11) 227546
(B1) (11) 227551
(B1) (11) 227560
(B1) (11) 227573
(B1) (11) 227589
(B1) (11) 227601
(B1) (11) 227604
(B1) (11) 227688
(B1) (11) 227712
(B1) (11) 227741
(B1) (11) 227795
(B1) (11) 227815
(B1) (11) 227905
(B1) (11) 227930
(B1) (11) 227931
(B1) (11) 228162
(B1) (11) 228311
(B1) (11) 228485
(B1) (11) 228642
(B1) (11) 229025
(B1) (11) 229060
(B1) (11) 229085
(B1) (11) 229120
(B1) (11) 229159
(B1) (11) 229169
(B1) (11) 229174
(B1) (11) 229315
(B1) (11) 229393
(B1) (11) 229453
(B1) (11) 229564
(B1) (11) 229584
(B1) (11) 229586
(B1) (11) 229764
(B1) (11) 229822
(B1) (11) 229846
(B1) (11) 229986
(B1) (11) 230294
(B1) (11) 230307
(B1) (11) 230318
(B1) (11) 230655
(B1) (11) 230660
(B1) (11) 230667
(B1) (11) 230671
(B1) (11) 230712
(B1) (11) 230785
(B1) (11) 230792
(B1) (11) 230858
(B1) (11) 230864
(B1) (11) 231084
(B1) (11) 231183
(B1) (11) 231392
(B1) (11) 231445

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022
2020 02 04
2019 12 24
2019 12 05
2019 08 01
2019 12 01
2020 02 04
2020 06 12
2019 12 19
2019 12 13
2020 01 08
2020 02 13
2020 03 13
2020 04 09
2020 06 20
2020 06 14
2020 05 29
2020 02 12
2019 12 06
2020 05 18
2020 05 20
2020 06 26
2020 02 19
2020 04 03
2019 12 20
2020 06 04
2020 05 15
2019 12 30
2020 05 29
2019 12 28
2019 12 28
2020 01 27
2020 03 03
2020 01 30
2018 12 06
2020 03 03
2019 12 02
2019 12 12
2019 12 05
2019 12 05
2019 12 01
2020 03 31
2019 12 01
2020 01 18
2019 12 24
2020 04 14
2019 12 21
2020 02 20
2020 05 26
2019 12 16
2020 04 16
2020 05 07
2020 04 28
2019 12 04
2020 02 15
2020 01 17
2020 04 04
2019 11 09
2020 01 28
2020 04 15
2019 12 04
2020 03 13
2020 01 31
2019 12 02
2020 07 14
2020 02 27
2020 02 25
2020 02 12

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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) 231921
(B1) (11) 231930
(B1) (11) 232015
(B1) (11) 232037
(B1) (11) 232188
(B1) (11) 234907

2018 03 14
2019 08 22
2020 02 27
2020 02 10
2020 01 16
2018 05 30

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

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

04 08 2021
09 06 2021
09 06 2021
04 08 2021
18 08 2021
06 11 2019
18 08 2021
10 02 2016
07 04 2021
08 09 2021
18 08 2021
01 09 2021
01 09 2021
03 11 2021
11 08 2021
10 10 2018
11 08 2021
26 05 2021
11 08 2021
03 06 2015
28 07 2021
04 08 2021
18 08 2021
04 08 2021
04 08 2021
11 08 2021
21 07 2021
18 08 2021
11 08 2021
14 07 2021
07 07 2021
11 07 2018
23 06 2021
19 05 2021
28 07 2021
18 08 2021
18 08 2021
18 08 2021
07 07 2021
11 08 2021
07 07 2021
03 03 2021

2021/31	EP 1892856 B1
2021/23	EP 2112285 B1
2021/23	EP 2112285 B1
2021/31	EP 2240135 B1
2021/33	EP 2261701 B1
2019/45	EP 2276985 B1
2021/33	EP 2280296 B1
2016/06	EP 2303007 B1
2021/14	EP 2344218 B1
2021/36	EP 2477483 B1
2021/33	EP 2547247 B1
2021/35	EP 2555851 B1
2021/35	EP 2563432 B1
2021/44	EP 2576242 B1
2021/32	EP 2618650 B1
2018/41	EP 2624587 B1
2021/32	EP 2641938 B1
2021/21	EP 2684571 B1
2021/32	EP 2685849 B1
2015/23	EP 2691324 B1
2021/30	EP 2693223 B1
2021/31	EP 2694284 B1
2021/33	EP 2705591 B1
2021/31	EP 2725925 B1
2021/31	EP 2820931 B1
2021/32	EP 2825179 B1
2021/29	EP 2831014 B1
2021/33	EP 2841389 B1
2021/32	EP 2841510 B1
2021/28	EP 2851095 B1
2021/27	EP 2852465 B1
2018/28	EP 2882316 B1
2021/25	EP 2904891 B1
2021/20	EP 2919421 B1
2021/30	EP 2920356 B1
2021/33	EP 2947161 B1
2021/33	EP 2948241 B1
2021/33	EP 2961711 B1
2021/27	EP 2968218 B1
2021/32	EP 2986639 B1
2021/27	EP 2999959 B1
2021/09	EP 3005375 B1

Nr 2/2022
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

16 06 2021
15 09 2021
25 08 2021
07 07 2021
18 08 2021
18 08 2021
09 06 2021
21 07 2021
21 07 2021
04 08 2021
28 07 2021
01 09 2021
04 08 2021
20 10 2021
18 08 2021
25 08 2021
28 07 2021
08 09 2021
04 08 2021
07 07 2021
21 04 2021
18 08 2021
26 05 2021
11 08 2021
18 08 2021
11 08 2021
04 08 2021
18 08 2021
14 07 2021
14 07 2021
21 07 2021
14 07 2021
15 09 2021
17 02 2021
25 08 2021
01 09 2021
29 09 2021
01 09 2021
28 07 2021
04 08 2021
10 11 2021
20 10 2021
11 08 2021
10 11 2021
21 07 2021
25 08 2021
03 11 2021
01 09 2021
04 08 2021
04 08 2021
28 07 2021
28 07 2021
06 10 2021
01 09 2021
11 08 2021
11 08 2021
14 07 2021
04 08 2021
18 08 2021
06 10 2021
29 09 2021
18 08 2021
01 09 2021
25 08 2021
01 09 2021
21 07 2021
25 08 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/24	EP 3010871 B1
2021/37	EP 3015752 B1
2021/34	EP 3019619 B1
2021/27	EP 3022163 B1
2021/33	EP 3038656 B1
2021/33	EP 3040068 B1
2021/23	EP 3041757 B1
2021/29	EP 3044371 B1
2021/29	EP 3048584 B1
2021/31	EP 3057623 B1
2021/30	EP 3060562 B1
2021/35	EP 3070223 B1
2021/31	EP 3089958 B1
2021/42	EP 3097977 B1
2021/33	EP 3104723 B1
2021/34	EP 3120176 B1
2021/30	EP 3129254 B1
2021/36	EP 3151653 B1
2021/31	EP 3153224 B1
2021/27	EP 3153243 B1
2021/16	EP 3153514 B1
2021/33	EP 3160565 B1
2021/21	EP 3160620 B1
2021/32	EP 3161540 B1
2021/33	EP 3162183 B1
2021/32	EP 3167260 B1
2021/31	EP 3168055 B1
2021/33	EP 3168347 B1
2021/28	EP 3172169 B1
2021/28	EP 3172169 B1
2021/29	EP 3186122 B1
2021/28	EP 3206551 B1
2021/37	EP 3208269 B1
2021/07	EP 3211049 B1
2021/34	EP 3224592 B1
2021/35	EP 3232804 B1
2021/39	EP 3233921 B1
2021/35	EP 3238293 B1
2021/30	EP 3241501 B1
2021/31	EP 3242564 B1
2021/45	EP 3250045 B1
2021/42	EP 3251678 B1
2021/32	EP 3252249 B1
2021/45	EP 3254656 B1
2021/29	EP 3259565 B1
2021/34	EP 3261954 B1
2021/44	EP 3263777 B1
2021/35	EP 3267049 B1
2021/31	EP 3274364 B1
2021/31	EP 3277979 B1
2021/30	EP 3279663 B1
2021/30	EP 3281022 B1
2021/40	EP 3281308 B1
2021/35	EP 3286171 B1
2021/32	EP 3287072 B1
2021/32	EP 3292232 B1
2021/28	EP 3298468 B1
2021/31	EP 3307536 B1
2021/33	EP 3310838 B1
2021/40	EP 3313341 B1
2021/39	EP 3315307 B1
2021/33	EP 3316360 B1
2021/35	EP 3319616 B1
2021/34	EP 3323759 B1
2021/35	EP 3324938 B1
2021/29	EP 3327109 B1
2021/34	EP 3328602 B1

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

05 05 2021
28 07 2021
04 08 2021
15 09 2021
21 07 2021
07 07 2021
06 10 2021
20 10 2021
26 05 2021
08 09 2021
18 08 2021
16 06 2021
22 09 2021
11 08 2021
18 08 2021
11 08 2021
30 06 2021
14 07 2021
30 09 2020
11 08 2021
11 08 2021
01 09 2021
11 08 2021
25 08 2021
03 03 2021
14 07 2021
25 08 2021
25 08 2021
01 09 2021
06 10 2021
03 11 2021
11 08 2021
07 07 2021
07 07 2021
04 08 2021
25 08 2021
04 08 2021
28 07 2021
25 08 2021
23 06 2021
21 07 2021
25 08 2021
07 07 2021
11 08 2021
02 06 2021
04 08 2021
04 08 2021
28 07 2021
20 10 2021
15 09 2021
15 09 2021
11 08 2021
15 09 2021
25 08 2021
04 08 2021
06 10 2021
28 07 2021
31 03 2021
25 08 2021
15 09 2021
04 08 2021
25 08 2021
25 08 2021
01 09 2021
11 08 2021
01 09 2021
08 09 2021

11
2021/18	EP 3330617 B1
2021/30	EP 3332224 B1
2021/31	EP 3334054 B1
2021/37	EP 3334705 B1
2021/29	EP 3337185 B1
2021/27	EP 3341659 B1
2021/40	EP 3347690 B1
2021/42	EP 3349964 B1
2021/21	EP 3350400 B1
2021/36	EP 3355383 B1
2021/33	EP 3359890 B1
2021/24	EP 3362618 B1
2021/38	EP 3362987 B1
2021/32	EP 3363960 B1
2021/33	EP 3364669 B1
2021/32	EP 3365382 B1
2021/26	EP 3366285 B1
2021/28	EP 3368481 B1
2020/40	EP 3375448 B1
2021/32	EP 3375597 B1
2021/32	EP 3375936 B1
2021/35	EP 3378209 B1
2021/32	EP 3378943 B1
2021/34	EP 3380652 B1
2021/09	EP 3382809 B1
2021/28	EP 3383851 B1
2021/34	EP 3390441 B1
2021/34	EP 3391777 B1
2021/35	EP 3393804 B1
2021/40	EP 3401530 B1
2021/44	EP 3408573 B1
2021/32	EP 3411212 B1
2021/27	EP 3413444 B1
2021/27	EP 3413712 B1
2021/31	EP 3413870 B1
2021/34	EP 3414824 B1
2021/31	EP 3415635 B1
2021/30	EP 3417090 B1
2021/34	EP 3417960 B1
2021/25	EP 3418615 B1
2021/29	EP 3423060 B1
2021/34	EP 3424327 B1
2021/27	EP 3425055 B1
2021/32	EP 3426017 B1
2021/22	EP 3426232 B1
2021/31	EP 3427290 B1
2021/31	EP 3430921 B1
2021/30	EP 3436019 B1
2021/42	EP 3438370 B1
2021/37	EP 3439633 B1
2021/37	EP 3441540 B1
2021/32	EP 3444334 B1
2021/37	EP 3449478 B1
2021/34	EP 3451981 B1
2021/31	EP 3453408 B1
2021/40	EP 3458672 B1
2021/30	EP 3458801 B1
2021/13	EP 3462557 B1
2021/34	EP 3463365 B1
2021/37	EP 3463814 B1
2021/31	EP 3466639 B1
2021/34	EP 3467388 B1
2021/34	EP 3468949 B1
2021/35	EP 3469136 B1
2021/32	EP 3471691 B1
2021/35	EP 3473221 B1
2021/36	EP 3473267 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022
04 08 2021
04 08 2021
01 09 2021
18 08 2021
28 07 2021
11 08 2021
18 08 2021
14 07 2021
18 08 2021
04 08 2021
25 08 2021
04 08 2021
19 05 2021
01 09 2021
11 08 2021
28 07 2021
11 08 2021
16 06 2021
15 09 2021
28 07 2021
11 08 2021
18 08 2021
10 03 2021
20 10 2021
25 08 2021
01 09 2021
11 08 2021
27 10 2021
28 07 2021
21 07 2021
08 09 2021
14 07 2021
20 10 2021
15 09 2021
01 09 2021
11 08 2021
04 08 2021
18 08 2021
25 08 2021
08 09 2021
18 08 2021
29 09 2021
15 09 2021
07 07 2021
11 08 2021
11 08 2021
06 10 2021
21 07 2021
22 09 2021
25 08 2021
21 07 2021
08 09 2021
08 09 2021
04 08 2021
04 08 2021
11 08 2021
04 08 2021
25 08 2021
18 08 2021
28 07 2021
25 08 2021
24 03 2021
07 07 2021
11 08 2021
16 06 2021
01 09 2021
26 05 2021

2021/31	EP 3473621 B1
2021/31	EP 3475180 B1
2021/35	EP 3478480 B1
2021/33	EP 3484605 B1
2021/30	EP 3485160 B1
2021/32	EP 3486392 B1
2021/33	EP 3488588 B1
2021/28	EP 3489053 B1
2021/33	EP 3489629 B1
2021/31	EP 3491345 B1
2021/34	EP 3491879 B1
2021/31	EP 3492850 B1
2021/20	EP 3495286 B1
2021/35	EP 3495387 B1
2021/32	EP 3497403 B1
2021/30	EP 3502374 B1
2021/32	EP 3506468 B1
2021/24	EP 3509689 B1
2021/37	EP 3509769 B1
2021/30	EP 3511018 B1
2021/32	EP 3511474 B1
2021/33	EP 3512479 B1
2021/10	EP 3512882 B1
2021/42	EP 3517297 B1
2021/34	EP 3519636 B1
2021/35	EP 3523480 B1
2021/32	EP 3524230 B1
2021/43	EP 3525981 B1
2021/30	EP 3526123 B1
2021/29	EP 3527477 B1
2021/36	EP 3528329 B1
2021/28	EP 3528811 B1
2021/42	EP 3536410 B1
2021/37	EP 3537251 B1
2021/35	EP 3539543 B1
2021/32	EP 3539545 B1
2021/31	EP 3541148 B1
2021/33	EP 3542819 B1
2021/34	EP 3544594 B1
2021/36	EP 3544885 B1
2021/33	EP 3547888 B1
2021/39	EP 3549215 B1
2021/37	EP 3550859 B1
2021/27	EP 3553242 B1
2021/32	EP 3553251 B1
2021/32	EP 3556043 B1
2021/40	EP 3557794 B1
2021/29	EP 3558512 B1
2021/38	EP 3559285 B1
2021/34	EP 3561170 B1
2021/29	EP 3562599 B1
2021/36	EP 3568419 B1
2021/36	EP 3570845 B1
2021/31	EP 3575178 B1
2021/31	EP 3578559 B1
2021/32	EP 3581825 B1
2021/31	EP 3584188 B1
2021/34	EP 3584252 B1
2021/33	EP 3586179 B1
2021/30	EP 3592812 B1
2021/34	EP 3599330 B1
2021/12	EP 3603546 B1
2021/27	EP 3603913 B1
2021/32	EP 3604831 B1
2021/24	EP 3606810 B1
2021/35	EP 3607111 B1
2021/21	EP 3607159 B1
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)

28 07 2021
06 10 2021
04 08 2021
03 03 2021
01 09 2021
08 09 2021
18 08 2021
06 10 2021
04 08 2021
15 09 2021
08 09 2021
11 08 2021
28 07 2021
13 10 2021
04 08 2021
27 10 2021
11 08 2021
04 08 2021
04 08 2021
18 08 2021
28 07 2021
22 09 2021
13 10 2021
11 08 2021
21 07 2021
02 06 2021
16 06 2021
11 08 2021
04 08 2021
28 07 2021
01 09 2021
01 09 2021
22 09 2021
25 08 2021
25 08 2021
25 08 2021
14 07 2021
18 08 2021
18 08 2021
22 09 2021
23 06 2021
01 09 2021
28 07 2021
25 08 2021
21 07 2021
04 08 2021
28 07 2021
28 04 2021
06 10 2021
29 09 2021
01 09 2021
21 07 2021
04 08 2021
08 09 2021
11 08 2021
11 08 2021
28 07 2021
18 08 2021
11 08 2021
04 08 2021
14 07 2021
18 08 2021
25 08 2021
25 08 2021
04 08 2021
20 10 2021
04 08 2021

2021/30	EP 3607263 B1
2021/40	EP 3608486 B1
2021/31	EP 3609839 B1
2021/09	EP 3610733 B1
2021/35	EP 3615545 B1
2021/36	EP 3615866 B1
2021/33	EP 3615931 B1
2021/40	EP 3616745 B1
2021/31	EP 3625224 B1
2021/37	EP 3625887 B1
2021/36	EP 3628680 B1
2021/32	EP 3629015 B1
2021/30	EP 3631483 B1
2021/41	EP 3632229 B1
2021/31	EP 3636849 B1
2021/43	EP 3638520 B1
2021/32	EP 3638953 B1
2021/31	EP 3641367 B1
2021/31	EP 3642009 B1
2021/33	EP 3642165 B1
2021/30	EP 3642498 B1
2021/38	EP 3643849 B1
2021/41	EP 3644404 B1
2021/32	EP 3644714 B1
2021/29	EP 3645264 B1
2021/22	EP 3646074 B1
2021/24	EP 3649088 B1
2021/32	EP 3649276 B1
2021/31	EP 3651490 B1
2021/30	EP 3651889 B1
2021/35	EP 3652057 B1
2021/35	EP 3652088 B1
2021/38	EP 3653582 B1
2021/34	EP 3654914 B1
2021/34	EP 3655453 B1
2021/34	EP 3655498 B1
2021/28	EP 3656999 B1
2021/33	EP 3658215 B1
2021/33	EP 3658471 B1
2021/38	EP 3658729 B1
2021/25	EP 3658796 B1
2021/35	EP 3661656 B1
2021/30	EP 3662894 B1
2021/34	EP 3663046 B1
2021/29	EP 3668678 B1
2021/31	EP 3668771 B1
2021/30	EP 3669706 B1
2021/17	EP 3669902 B1
2021/40	EP 3671236 B1
2021/39	EP 3671899 B1
2021/35	EP 3672182 B1
2021/29	EP 3679765 B1
2021/31	EP 3679886 B1
2021/36	EP 3681799 B1
2021/32	EP 3685411 B1
2021/32	EP 3686240 B1
2021/30	EP 3688395 B1
2021/33	EP 3691170 B1
2021/32	EP 3691700 B1
2021/31	EP 3692130 B1
2021/28	EP 3694731 B1
2021/33	EP 3695306 B1
2021/34	EP 3695807 B1
2021/34	EP 3707686 B1
2021/31	EP 3709742 B1
2021/42	EP 3710324 B1
2021/31	EP 3711456 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

06 10 2021
04 08 2021
18 08 2021
30 06 2021
11 08 2021
25 08 2021
01 09 2021
07 07 2021
22 09 2021
21 07 2021
08 09 2021
01 09 2021
18 08 2021
23 06 2021
04 08 2021
06 10 2021
06 10 2021
04 08 2021
11 08 2021
08 09 2021
15 09 2021
18 08 2021
25 08 2021
27 10 2021
29 09 2021
11 08 2021
06 10 2021
11 08 2021
02 06 2021
29 09 2021
22 09 2021
22 09 2021
29 09 2021
18 08 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/40	EP 3712444 B1
2021/31	EP 3713418 B1
2021/33	EP 3715267 B1
2021/26	EP 3717669 B1
2021/32	EP 3720911 B1
2021/34	EP 3720976 B1
2021/35	EP 3721041 B1
2021/27	EP 3722668 B1
2021/38	EP 3728681 B1
2021/29	EP 3729378 B1
2021/36	EP 3734010 B1
2021/35	EP 3734768 B1
2021/33	EP 3737839 B1
2021/25	EP 3740076 B1
2021/31	EP 3740617 B1
2021/40	EP 3741502 B1
2021/40	EP 3741557 B1
2021/31	EP 3742325 B1
2021/32	EP 3743064 B1
2021/36	EP 3746732 B1
2021/37	EP 3749825 B1
2021/33	EP 3751197 B1
2021/34	EP 3755854 B1
2021/43	EP 3758825 B1
2021/39	EP 3764418 B1
2021/32	EP 3766325 B1
2021/40	EP 3768432 B1
2021/32	EP 3776900 B1
2021/22	EP 3784064 B1
2021/39	EP 3784970 B1
2021/38	EP 3785588 B1
2021/38	EP 3793905 B1
2021/39	EP 3808415 B1
2021/33	EP 3814016 B1

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.
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(11) 1906745 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2082020 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2028954 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2211630 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2257522 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2358852 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2607363 A. Wykreślono: KBP Biosciences Co., Ltd., Jinan,
Chiny Wpisano: KBP BIOSCIENCES PTE. LTD., Singapore, Singapur
(11) 2794836 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2864464 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3009629 A. Wykreślono: Antrova AG, Stein am Rhein,
Szwajcaria Wpisano: 3prex AG, Stein am Rhein, Szwajcaria
(11) 3061744 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3350298 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3386318 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 2561131 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP2561131 B9)

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

(T3) (11) 3137114 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy w danych bibliograficznych stwierdzone przez EPO (publikacja EP3137114 B8)

(11) 1553162 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego

(11) 1809119 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

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).

(11) 1827134 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1721962 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1741774 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1874913 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(T3) (11) 3199247 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez
EPO (publikacja EP3199247 B9)

(B1) (68) 214756
(54) Związki tienopirymidynowe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te związki oraz ich zastosowanie
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022

(21) 0714 (22) 2021 12 16
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, OSAKA-SHI (JP)
(93) EU/1/21/1565
2021 07 20
RYEQO - RELUGOLIKS/ESTRADIOL/OCTAN NORETYSTERONU
(T3) (68) 2970389
(54) Kompozycje farmaceutyczne
(21) 0715 (22) 2021 12 20
(71) Rhythm Pharmaceuticals, Inc., BOSTON (US)
(93) EU/1/21/1564
2021 07 19
IMCIVREE - SETMELANOTYD
(T3) (68) 2236151
(54) Ligandy receptora melanokortyny
(21) 0716 (22) 2021 12 20
(71) IPSEN PHARMA, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(93) EU/1/21/1564
2021 07 19
IMCIVREE - SETMELANOTYD
(T3) (68) 2081595
(54) ANTY-CD38 WRAZ Z KORTYKOSTEROIDAMI WRAZ ZE ŚRODKIEM CHEMIOTERAPEUTYCZNYM NIEBĘDĄCYM KORTYKOSTEROIDEM, DO LECZENIA GUZÓW NOWOTWOROWYCH
(21) 0717 (22) 2021 12 20
(71) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) EU/1/16/1101
2021 06 23
DARZALEX - DARATUMUMAB
(T3) (68) 2081595
(54) ANTY-CD38 WRAZ Z KORTYKOSTEROIDAMI WRAZ ZE ŚRODKIEM CHEMIOTERAPEUTYCZNYM NIEBĘDĄCYM KORTYKOSTEROIDEM, DO LECZENIA GUZÓW NOWOTWOROWYCH
(21) 0718 (22) 2021 12 20
(71) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) EU/1/16/1101
2021 06 23
DARZALEX - DARATUMUMAB
(T3) (68) 2296466
(54) Trójskładnikowe kompozycje chwastobójcze zawierające aminopyralid i imazamoks
(21) 0719 (22) 2021 12 22
(71) BASF SE, LUDWIGSHAFEN (DE)
(93) R-96/2021
2021 07 22
CLERAVO FLEX
(T3) (68) 3009146
(54) IMMUNOGENIC COMPOSITION
(21) 0720 (22) 2021 12 22
(71) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, RINGASKIDDY CORK (IE)
(93) EU/1/12/767
2012 04 25	NIMENRIX - SZCZEPIONKA
SKONIUGOWANA PRZECIW MENINGOKOKOM GRUPY A, C, W-135 i Y

(T3) (68) 1675461
(54) Synergistyczne kombinacje grzybobójczych substancji czynnych
(21) 0721 (22) 2021 12 22
(71) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) R-75/2021
2021 06 25
CAYUNIS
(93) 0743
2020 09 29
CAYUNIS
(T3) (68) 3043773
(54) STABILNA STAŁA DAWKA KOMPOZYCJI FARMACEUTYCZNEJ
ZAWIERAJĄCEJ MOMETAZON I OLOPATADYNĘ DO PODANIA DONOSOWEGO
(21) 0722 (22) 2021 12 22
(71) Glenmark Specialty S.A., LA CHAUX-DE-FONDS (CH)
(93) 26473
2021 06 23
RYALTRIS
(93) 140638
2021 04 26
RYALTRIS

Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 2170959
(54) Przeciwciała przeciwko ludzkiemu receptorowi programowanej
śmierci PD-1
(21) 0385 (22) 2015 12 21
(71) Merck Sharp & Dohme B.V., HAARLEM (NL)
(93) EU/1/15/1024
2015 07 21
KEYTRUDA - PEMBROLIZUMAB
(98) 2021 12 16

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 70130

2019 05 20 Prawo ochronne 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

(54)	Etykieta
(55)

Udzielone prawa
(od nr 27 635 do nr 27 648)

(51) 19-08
(11) 27635
(22) 2021 05 17
(21) 29927
(73) PIOTROWSKA ANNA P.P.H.U. APPLAST, Biała Rawska (PL)
(72) CEBULA MICHAŁ
(54)	Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 27636
(22) 2021 05 17
(21) 29929
(73) PIOTROWSKA ANNA P.P.H.U. APPLAST, Biała Rawska (PL)
(72) CEBULA MICHAŁ

(51) 05-05
(11) 27637
(22) 2021 07 22
(73) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA
SPÓŁKA JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) DYRGA JUSTYNA, GRACA AGNIESZKA
(54) Tkanina
(55)

(21) 29959

(51) 05-05
(11) 27638
(22) 2021 07 22
(73) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA
SPÓŁKA JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)

(21) 29960
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(51) 08-05
(11) 27642
(22) 2021 08 30
(21) 30065
(73) CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA
SPÓŁKA JAWNA, Kalisz (PL)
(72)	NADERA DARIUSZ
(54)	Aplikator kleju
(55)

(72) DYRGA JUSTYNA, GRACA AGNIESZKA
(54) Tkanina
(55)

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

09-03
(11) 27639
(22) 2021 10 01
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
SZUSZKIEWICZ MARCIN
Opakowanie

17

(21) 30189

(51) 19-08
(11) 27643
(22) 2021 08 30
(21) 30066
(73) CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA
SPÓŁKA JAWNA, Kalisz (PL)
(72)	NADERA DARIUSZ
(54)	Etykieta opakowania kleju
(55)

(51) 32-00
(11) 27640
(22) 2021 08 25
(21) 30045
(73) MAZUR SEWERYN SENDOM DOMY DREWNIANE,
Stara Kiszewa (PL)
(72) MAZUR SEWERYN ŁUKASZ
(54) Symbol graficzny
(55)

(51) 06-04
(11) 27644
(22) 2021 09 14
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz (PL)
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli kuchennych
(55)

(21) 30131

(51) 32-00
(11) 27641
(22) 2021 08 25
(21) 30046
(73) MAZUR SEWERYN SENDOM DOMY DREWNIANE,
Stara Kiszewa (PL)
(72) MAZUR SEWERYN ŁUKASZ
(54) Symbol graficzny
(55)

(51) 09-03
(11) 27645
(22) 2021 02 12
(21) 29383
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
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(51) 15-03
(11) 27648
(22) 2021 09 20
(21) 30142
(73) KILIAN WIESŁAW, KILIAN RAFAŁ ZAKŁAD PRODUKCJI I
HANDLU AGROPART SPÓŁKA CYWILNA, Partynia (PL)
(72) KILIAN RAFAŁ
(54)	Linia do przechowywania zboża/paszy
(55)

(54) Opakowanie kosmetyków
(55)

(51) 26-04
(11) 27646
(22) 2021 09 16
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(72) WALĘDZIAK STEFAN
(54)	Lampa znicza
(55)

(21) 30140

(51) 15-03
(11) 27647
(22) 2021 09 20
(21) 30141
(73) KILIAN WIESŁAW, KILIAN RAFAŁ ZAKŁAD PRODUKCJI I
HANDLU AGROPART SPÓŁKA CYWILNA, Partynia (PL)
(72) KILIAN RAFAŁ
(54)	Linia do produkcji paszy
(55)

Nr 2/2022
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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 346 556 do nr 346 870)

(111) 346556
(220) 2021 05 12
(210) 528752
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Superbet. Razem jesteśmy super
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier

hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(111) 346557
(220) 2021 05 10
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	ABRAMIK PAWEŁ, Łęczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASURA FIGHTWEAR
(540)

(210) 528759

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 Odzież sportowa.
(111) 346558
(220) 2021 05 13
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PIĘTAK MICHAŁ PARZYMY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARZYMY TUTAJ cold brew Cb

(210) 528766
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(540)

(540) (znak słowny)
(540)	Lock and Stop
(510), (511) 6 Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
z metalu, Drobne wyroby metalowe, Metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania.
(111) 346562
(220) 2021 05 10
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowaBOX
(540)

(591) ciemnobrązowy
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 05.07.27, 29.01.07
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy.
(111) 346559
(220) 2021 05 13
(210) 528767
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA. ODKRYJ WIELKIE ZNACZENIE MAŁYCH KROKÓW
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do recyklingu polegającego na zbiórce butelek, puszek i nakrętek, Maszyny do recyklingu
polegającego na zbiórce surowców wtórnych z modułem interaktywnym wyposażonym w ekran umożliwiający wyświetlanie treści
edukacyjnych, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań, Maszyny
do selektywnej zbiórki opakowań po napojach, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium, 40
Usługi recyklingowe, Recykling butelek na napoje, Recykling puszek,
Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi
recyklingowe polegające na zbiórce opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium.
(111) 346560
(220) 2021 05 13
(210) 528768
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka Odkryj wielkie znaczenie małych kroków
(540)

(591) ciemnozielony, niebieski, biały, jasnozielony
(531) 26.01.18, 26.01.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do recyklingu polegającego na zbiórce butelek, puszek i nakrętek, Maszyny do recyklingu
polegającego na zbiórce surowców wtórnych z modułem interaktywnym wyposażonym w ekran umożliwiający wyświetlanie treści
edukacyjnych, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań, Maszyny
do selektywnej zbiórki opakowań po napojach, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium, 40
Usługi recyklingowe, Recykling butelek na napoje, Recykling puszek,
Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi
recyklingowe polegające na zbiórce opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium.
(111) 346561
(220) 2021 05 13
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) MARGATIS NATALIA, Wrocław (PL)

(210) 528769

(210) 528770

(591) niebieski, szary
(531) 26.04.03, 26.01.01, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe skrzynki, Metalowe skrzynki z zamknięciami, Metalowe skrzynki do przechowywania i wydawania towarów, sterowane
elektronicznie, 35 Usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią artykułów oraz narzędzi elektrotechnicznych, kabli i przewodów oraz
systemów prowadzenia kabli i przewodów, rur osłonowych, opraw
oświetleniowych, źródeł światła-żarówek, świetlówek, lamp, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 39 Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Magazynowanie paczek,
Transport paczek, Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem
dokumentów, listów i paczek, Usługi doręczania paczek, Usługi przewozu paczek, Organizowanie transportu paczek, Organizowanie
odbierania paczek, Usługi odbierania paczek, Usługi przechowywania paczek, Usługi potwierdzania odbioru paczek, Usługi śledzenia
i lokalizowania listów i paczek, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], Odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek
i listów, Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, Usługi kurierskie, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Transport, pakowanie i składowanie
towarów, Informacja o transporcie, Śledzenie i namierzanie wysyłek,
Magazynowanie towarów, Dostarczanie informacji o składowaniu
towarów oraz o transporcie towarów, Obsługa ładunków, Magazynowanie ładunków, Usługi dostarczania ładunków, Usługi dystrybucji
ładunków na paletach.
(111) 346563
(220) 2021 05 13
(210) 528771
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA CYBERSTORE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów,
Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu
sklepem, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie
marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu
franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakła-
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daniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem
jako usługa (SaaS), Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw
i portali ebiznesowych.

(111) 346564
(220) 2021 05 13
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ab Cyberstore
(540)

(210) 528772

(591) zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów,
Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu
sklepem, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie
marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu
franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem
jako usługa (SaaS), Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw
i portali ebiznesowych.
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(111) 346565
(220) 2021 05 10
(210) 528775
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) SOŁOWSKA IZABELA IZZI MEDIA, Kluczbork (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Eluwina
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia do kopiowania, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, Nośniki dźwięku,
Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Płyty winylowe,
Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Segregatory na płyty CD,
Pokrowce na odtwarzacze płyt CD, Kasety muzyczne, Kasety dźwiękowe, Kasety audio, Cyfrowe dyski audio, Dyski holograficzne, Elektroniczne nośniki danych, Dyskietki, Hologramy, Etui na płyty DVD,
Etui na płyty kompaktowe, Etui na urządzenia do przechowywania
muzyki, Kasety wideo, Magnetofony, Kodowane karty upominkowe,
Nagrane dyski laserowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do danych, Nagrania dźwiękowe, Płyty DVD, Płyty gramofonowe, Płyty holograficzne, Taśmy fonograficzne.
(111) 346566
(220) 2021 05 13
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) WEKTOR WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Wektor Wiedzy
(540)

(210) 528776

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Sporządzanie dokumentów, 36 Doradztwo finansowe, 41 Szkolenia związane z finansami, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenie w zakresie podatków, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, Usługi nauczania języka angielskiego.
(111) 346567
(220) 2021 05 14
(210) 528823
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE FROM REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA BALKANSKA
ISTORIJA
(540)

(591) złoty, czarny, biały, fioletowy, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.19, 26.13.25
(510), (511) 33 Wino pochodzące z Macedonii Północnej.
(111) 346568
(220) 2021 05 11
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) BIERANOWSKA MAGDALENA, Pisz (PL)

(210) 528832
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(540) (znak słowny)
(540) OSKOLAB
(510), (511) 3 Kosmetyki naturalne, Kremy do twarzy, Kremy do ciała, Kremy do rąk, Kremy do włosów, Kremy i balsamy kosmetyczne,
Balsamy do rąk, Balsamy do ciała, Balsamy do celów kosmetycznych,
Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Żele do włosów, Żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], Żele do użytku kosmetycznego, Peelingi złuszczające do twarzy, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyczne peelingi do ciała, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne,
Płyny do oczyszczania skóry, Płyny do demakijażu, Środki do demakijażu, Kremy do demakijażu, Mleczka do demakijażu, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów
kosmetycznych, Naturalne środki perfumeryjne, Perfumy, Preparaty
zapachowe, Płyny do aromaterapii, Kosmetyki do makijażu, Maseczki
do twarzy i ciała, Masła do twarzy i ciała, Mydła i żele, Olejki do ciała
i twarzy, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do włosów,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Błyszczyki do ust,
Eyelinery [kosmetyki], Fluid do makijażu, Korektory pod oczy, Kosmetyczne kredki do oczu, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kremy
do opalania, Ołówki do makijażu, Palety cieni do powiek, Pianki [kosmetyki], Pomadki do ust, Podkład do makijażu, Puder do makijażu,
Zestawy do makijażu, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Emulsje
do ciała, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maseczki nawilżające, Mleczka nawilżające, Olejki do ciała, Olejki do opalania do celów
kosmetycznych, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Serum kojące
dla skóry, Toniki [kosmetyki], Balsamy do włosów, Maseczki do włosów, Odżywki do włosów, Olejki do włosów, Płyny do włosów, Szampony, Serum do włosów, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty do stosowania przed goleniem, 35 Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów
kosmetycznych.
(111) 346569
(220) 2021 05 14
(210) 528866
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) Q LAB COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Lab
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.14
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Wody mineralne w sprayu
do celów kosmetycznych, Krem do twarzy, Środki perfumeryjne i zapachowe, Woda do twarzy, Mgiełki do twarzy, Środki do higieny jamy
ustnej, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Płatki oczyszczające
nasączone kosmetykami, Zestawy kosmetyków, Kremowe mydło
do ciała, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Środki do usuwania makijażu, Mydła w płynie.

(111) 346570
(220) 2021 05 12
(210) 528870
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA PIECÓWKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej
klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty
z branży spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(111) 346571
(220) 2021 05 12
(210) 528879
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia
(540)

(591) brązowy
(531) 11.03.04, 08.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07, 05.07.02
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracje-).
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(111) 346572
(220) 2021 05 12
(210) 528881
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 26.01.16, 26.01.18, 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04, 27.05.01,
27.05.10, 29.01.07
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracje-).
(111) 346573
(220) 2021 05 12
(210) 528884
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ
(540)

(591) brązowy
(531) 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracje-).
(111) 346574
(220) 2021 05 13
(210) 528891
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	APARTAMENTY 3 OWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APARTAMENTY 3 OWCE
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(540)

(531) 03.04.11, 03.04.12, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Zarządzanie mieszkaniami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży nieruchomości, 37 Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości
przemysłowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Konserwacja
nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, Remont nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
Budowa domów, Budowanie domów, Malowanie domów, Usługi malowania domów, Budowa domów na zamówienie, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Prace konstrukcyjne domów
z prefabrykatów, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów,
Budownictwo, Budowa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa
pomieszczeń, Budowa stropów, Budowa przybudówek, Budowa
kuchni, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe, Budowa części budynków, Budowa budynków
wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu
budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Budowa
utwardzanych miejsc parkingowych, Przygotowywanie terenu pod
budowę, Budowa schodów z drewna, Nadzór budowlany na miejscu, Doradztwo inżynieryjne [usługi budowlane], Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad
robotami budowlanymi, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Usługi doradcze w zakresie
budowania, Usługi budowlane i naprawy budynków, Naprawa lub
konserwacja sprzętu budowlanego, Zabezpieczanie przed wilgocią
w czasie budowy, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa [wznoszenie i szklenie] budynków
ogrodowych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków,
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkaniowych, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Usługi w zakresie
zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, Udzielanie informacji w związku z wynajmem
maszyn i urządzeń budowlanych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa infrastruktury, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja
piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja materiałów
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Izolacja dachów, Izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków w trakcie budowy, Izolowanie dachów,
Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Nakładanie pokryć
powierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, Nakładanie wylewki
posadzkowej, Przygotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji
związanych z wyburzaniem budynków, Udzielanie informacji online
związanych ze wznoszeniem budynków, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie i budowa rurociągów, Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych z odbudową budynków, Układanie parkietów, Układanie płytek
podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie rur.
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(111) 346575
(220) 2021 05 14
(210) 528904
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) PIWKO-JELONEK CELINA FACELOVE, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FaceLove VISAGE & PERMANENT MAKEUP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi wizażystów, Usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie makijażu, Usługi
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi doradztwa w zakresie
makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi kosmetyczne.
(111) 346576
(220) 2021 05 17
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ZAWADZAK DANIEL, Wejherowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Millennium BIURO NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 528931

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 346577
(220) 2021 05 17
(210) 528951
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKIPATONOSI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy komputerowe,
Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty
CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania,
Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui typu
Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, Osłony na telefony
komórkowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie
folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne
zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów,
Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania,
Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne
o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogra-

mowanie do smartfonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia i przyrządy
multimedialne, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui
na karty kredytowe [dopasowane oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Komponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt audio, Kamery wideo,
Cyfrowe kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewizory, Urządzenia
do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały na urządzenia
fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficzne, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie
komputerowe, nagrane, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma
[periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty
okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki,
Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty
reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy
do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty,
Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania,
Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje
do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki
[podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych,
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Parasole, Aktówki, Bagaż,
Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze,
Etui na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertówki,
Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki,
Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe,
Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 24 Ręczniki dla
dzieci, Ręczniki plażowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kąpielowe,
Ręczniki, Jedwabne koce na łóżka, Koce na kanapę, Koce bawełniane,
Koce wełniane, Koce jedwabne, Pledy podróżne, Kapy na łóżka, Narzuty na łóżko, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do sypialni, Tekstylia,
Przykrycia na łóżka, Prześcieradła, Pościel, Pokrowce i narzuty na meble, Kocyki dziecięce, Koce piknikowe, Kołdry, Bielizna pościelowa
i koce, Bielizna kuchenna, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy,
Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry,
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem,
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Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe,
Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa,
Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla
chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki,
Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale
na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna,
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy,
Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki,
Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim
rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw
sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna
dla mężczyzn, 28 Hulajnogi [zabawki], Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry sportowe, Gry towarzyskie, Gry madżong, Gry planszowe,
Gry muzyczne, Gry-łamigłówki, Gry karciane, Gry fabularne, Gry elektroniczne, Gry, Gamepady, Flippery [zabawki], Dyski latające, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Deskorolki, Deski
do uprawiania sportów wodnych, Deski do pływania, Bumerangi,
Broń zabawkowa, Baseny kąpielowe [zabawki], Automaty do gier, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Akcesoria do pływania, Zabawki, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia do gier
komputerowych, Tuby strzelające na imprezy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy],
Śmieszne gadżety na imprezy, Śmieszne gadżety do zabawy, Puzzle,
Pojazdy [zabawki], Podręczne konsole do gry, Pistolety zabawkowe,
Piłki do ćwiczeń, Pieniądze do zabawy, Ochraniacze ciała do użytku
sportowego, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], Maskotki, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
Maski zabawkowe, Łamigłówki, Koła do pływania, Klocki do zabawy
[konstrukcyjne], Karty do gry, Futerały przystosowane do noszenia
artykułów sportowych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Elektroniczne gry planszowe, Edukacyjne gry elektroniczne, Drony (zabawki), Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Domino, Dart,
Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Akcesoria
nadmuchiwane do basenów, Szachownice, Klocki do budowy [zabawki], Modele samochodów, Samochody do zabawy, Piłki do zabawy, Piłki do gier, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], Maski karnawałowe, Maski kostiumowe, Konfetti, Artykuły
papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, Artykuły do robienia
dowcipów, Balony na przyjęcia, Żetony do gier hazardowych, Żetony
do gier, Zestawy gier planszowych, Zestawy do zabawy, Zdrapki
do gier loteryjnych, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Kontrolery do gier komputerowych, Maszyny do gier, Kontrolery do konsoli gier, Konsole do gier, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw],
Wrotki, Urządzenia rozrywkowe na monety, Urządzenia do sztuczek
magicznych, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego,
Torby na deskorolki, Torby na narty, Skakanki, Przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy na place
zabaw, Ozdoby choinkowe, Narty, Namioty do zabawy, Małe trampoliny, Łyżwy, Łyżworolki, Losy na loterie, Latawce, Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Huśtawki [zabawki], Futerały ochronne do urządzeń
do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami
dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Badania biznesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów, Aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Agencje reklamowe, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
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,
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Fakturowanie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii
publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie
patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów
typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Optymalizacja stron internetowych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Maszynopisanie, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Marketing ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do-), Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów,
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi relacji z mediami, Usługi public relations, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi marketingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eksportowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie działal-
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nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Usługi planowania kariery, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek,
Reklama i marketing, Promocja sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania kariery,
Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów biznesowych,
Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 41 Chronometraż imprez sportowych,
Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie
loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka],
Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe,
Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów
reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka],
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki,
Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli
rewiowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych
za pomocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio online nie do po-

brania, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna online,
Usługi w zakresie publikowania online, Udostępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udostępnianie obrazów online
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, Organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, Edycja nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wydarzeń muzycznych,
Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Publikowanie piosenek, Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Produkcja nagrań
audiowizualnych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Publikowanie multimediów.

(111) 346578
(220) 2021 05 14
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) IT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT SERWIS
(540)

(210) 528965

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42 Hosting
stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych.
(111) 346579
(220) 2021 05 18
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PETROSYAN VAHAGN, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taste of Paradise
(540)

(210) 528991

(591) różowy, biały, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.07, 08.01.18
(510), (511) 30 Lody, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami.
(111) 346580
(220) 2021 04 25
(210) 528012
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) FUNDACJA KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA POMAGANIE KRZEPI, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „POMAGANIE
KRZEPI”
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(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi konsultacji biznesowych
w branży rolniczej, Analiza rynków zbóż, Usługi w zakresie promocji eksportu, Przygotowanie materiałów reklamowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych,
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analiz dotyczących
działalności gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi w zakresie porównywania cen,
Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie oceny
podmiotów gospodarczych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, 41 Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla przemysłu, Usługi edukacyjne związane z technologią żywności, Organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa, Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi w zakresie
hodowli zwierząt gospodarskich, Usługi weterynaryjne i rolnicze,
Usługi hodowli zwierząt, Usługi hodowli ryb, Doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Usługi
z zakresu szkółek roślin, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, Udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, 45 Usługi w zakresie pomocy prawnej,
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Organizowanie świadczenia usług prawnych.
(111) 346581
(220) 2021 04 26
(210) 528055
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Deli
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(540)

(591) czarny, żółty
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, platforma internetowa
służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania
i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich,
35 Pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz
osób trzecich, również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza
w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów gospodarstwa domowego, 39 Usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji pod wskazany adres,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport
i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, Dostawa
żywności, zwłaszcza gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostawa do domu wyżej wymienionych towarów.
(111) 346582
(220) 2021 04 26
(210) 528057
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Fresh
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, platforma internetowa
służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania
i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich,
35 Pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz
osób trzecich, również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza
w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów gospodarstwa domowego, 39 Usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji pod wskazany adres,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport
i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, Dostawa
żywności, zwłaszcza gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostawa do domu wyżej wymienionych towarów.
(111) 346583
(220) 2021 04 26
(210) 528058
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Fresh
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 Aplikacja mobilna służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, platforma internetowa
służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania
i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich,
35 Pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz
osób trzecich, również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza
w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów gospodarstwa domowego, 39 Usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji pod wskazany adres,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport
i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, Dostawa
żywności, zwłaszcza gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostawa do domu wyżej wymienionych towarów.

(111) 346584
(220) 2021 04 26
(210) 528059
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark Powrót do korzeni
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe
i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Napoje
półmrożone, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje
warzywne, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Toniki [napoje nielecznicze], Napoje odalkoholizowane, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje z sokiem
ananasowym, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, Sorbety [napoje], Soki
warzywne [napoje], Napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, Esencje do produkcji napojów, Napoje izotoniczne,
Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Sok pomidorowy [napoje], Napoje aromatyzowane owocami, Napoje serwatkowe, Napoje z guaraną, Napoje z sokiem grejpfrutowym, Napoje z soków owocowych [napoje
bezalkoholowe], Pastylki do sporządzania napojów gazowanych,
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Mrożone napoje owocowe,
Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, Soki ze świeżych owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syropy do napojów, Syropy
do lemoniady, Warzywne napoje typu smoothie, Napoje typu smoothie, Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Koktajle bezalkoholowe.
(111) 346585
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 07
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 528065

(591) czarny, biały, żółty, pomarańczowy, beżowy, brązowy,
niebieski, różowy
(531) 03.02.09, 29.01.15, 16.03.13, 03.02.24

(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe],
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty,
Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze
serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye
do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze
płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów
medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla
dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne,
Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy,
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne,
Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła
dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane
chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi
[preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty
bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne,
Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory
do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli
do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów
medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe,
Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych,
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze],
Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty
do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające,
Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku
medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy
prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-

29

czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku
dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki
witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek,
Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory
bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne,
Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia
niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski
higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz
do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów
medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(111) 346586
(220) 2021 04 26
(210) 528090
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIRTECH
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Materiały izolacyjne, Arkusze izolacyjne, Płyty izolacyjne.
(111) 346587
(220) 2021 04 26
(210) 528092
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IZOPIR
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Metalowe
panele dachowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów rynnowych, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Materiały izolacyjne, Arkusze izolacyjne,
Płyty izolacyjne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka
niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe,
Rynny dachowe niemetalowe, Niemetalowe elementy systemów
rynnowych.
(111) 346588
(220) 2021 04 27
(210) 528114
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) CHEŁMIŃSKI SŁAWOMIR GRUPA, Przejazdowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wrzutka
(510), (511) 6 Elementy wyposażenia do szafek, wykonane z metali
nieszlachetnych, Metalowe pojemniki do przechowywania, Metalowe skrzynki pocztowe, Metalowe skrzynki z zamknięciami, Modułowe konstrukcje metalowe, Regały z metalu na przesyłki-konstrukcje,
Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania,
przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 9 Inteligentne
zamki, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do serwera pocztowego,
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Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, Oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowanie
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, Sterowniki
oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, Systemy zamknięć elektronicznych, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, Urządzenia elektroniczne do nadawania, Zespoły zamków elektronicznych, Urządzenia elektroniczne
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania
i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 20 Meble biurowe, Meble do przechowywania, Meble do wnętrz, Meble
do wyposażenia sklepów, Niemetalowe skrzynki na listy, Niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy-meble,
Półki na dostawy-meble, Przemieszczalne metalowe regały do przechowywania-meble, Szafki do przechowywania, Szafki zamykane,
Sprzedawane razem zestawy części, z których montuje się meble,
Szafki meblowe, z zamkami, do przekazywania paczek i dokumentów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: elementy wyposażenia do szafek, wykonane z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki do przechowywania, metalowe
skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki z zamknięciami, modułowe
konstrukcje metalowe, regały z metalu na przesyłki [konstrukcje],
metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania,
przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, inteligentne zamki, mobilne aplikacje, oprogramowanie do serwera pocztowego,
oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, sterowniki
oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, systemy zamknięć elektronicznych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, urządzenia elektroniczne do nadawania, zespoły zamków elektronicznych, urządzenia elektroniczne
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania
i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, meble biurowe, meble do przechowywania, meble do wnętrz, meble
do wyposażenia sklepów, niemetalowe skrzynki na listy, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble],
półki na dostawy [meble], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], szafki do przechowywania, szafki zamykane,
zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble,
szafki meblowe, z zamkami, do przekazywania paczek i dokumentów, Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz
innych osób, 39 Dostarczanie dokumentów za pomocą środków
nieelektronicznych, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, Odbieranie, transport i dostawa
towarów, dokumentów, paczek i listów, Organizowanie odbierania
paczek, Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób
trzecich-self-storage, Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, Usługi kurierskie, Usługi przechowywania paczek, Wynajem skrzynek pocztowych.

(111) 346589
(220) 2021 04 27
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(151) 2021 10 11
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(732)	GŁOWACKI ARKADIUSZ HANDEL-USŁUGI, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mazurek

(540)

(591) czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty
(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą,
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Zarządzanie
personelem zajmującym się sprzedażą, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami
piśmiennymi, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi
reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa,
Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej w kraju lub poza nim.
(111) 346590
(220) 2021 04 27
(210) 528116
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świetlna terapia
(540)

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 10 Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Lampy
kwarcowe do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, Lampy UV do stosowania w medycynie, Promienniki
podczerwieni do celów terapeutycznych, 44 Usługi weterynaryjne.

(111) 346591
(220) 2021 04 27
(210) 528117
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świetlna terapia
(540)

(591) żółty, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Lampy
kwarcowe do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, Lampy UV do stosowania w medycynie, Promienniki
podczerwieni do celów terapeutycznych, 44 Usługi weterynaryjne.
(111) 346592
(220) 2021 04 27
(210) 528127
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732) SYC SEBASTIAN, Jordanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PENTA PYTHONS POLISH BREEDING OF PYTHONS
(540)
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(111) 346594
(220) 2021 04 27
(210) 528172
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIMLIC
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki
do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, Elektryczne
listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne, Obudowy [puszki] do złączy kablowych,
Puszki do kabli elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych,
Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe
kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable i przewody elektryczne,
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność], Mufy
żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych.
(111) 346595
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) SCHAEDEL PAULINA PS, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS paulinaschaedel
(540)

(210) 528192

(531) 04.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami.
(111) 346596
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz JUNIOR
(540)

(210) 528198

(591) biały, szary, czarny, czerwony
(531) 01.15.11, 03.11.01, 24.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi hodowli, Hodowla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt.
(111) 346593
(220) 2021 04 27
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732)	LINK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) linkenergy
(540)

(210) 528129

(591) zielony, niebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.07.25, 29.01.15, 01.03.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pomp ciepła,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie fotowoltaicznych urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.

(591) srebrny, ciemnoniebieski, fioletowy, czerwony,
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe],
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty,
Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
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czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze
serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye
do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze
płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów
medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla
dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne,
Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy,
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne,
Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła

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

(111) 346597
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNIOR
(540)

(210) 528200

(591) fioletowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski,
biały
(531) 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych,
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy
dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole
do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
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tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty
do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki
do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku
kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania
skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty
do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe
i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne,
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych,
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki
do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze],
Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych,
Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności,
Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety,
Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie,
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje
ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze,
Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty]
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy
jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry,
Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
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i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne
dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole
do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne
do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne,
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę,
Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego,
Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran,
Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych,
Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata
aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy
i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne,
Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne
do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku
farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory
do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki,
Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory,
Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków,
Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku
medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów
medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków,
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego
przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie,
Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek
do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(111) 346598
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732)	GURDEK WOJCIECH, Kęty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cncfrog
(540)

(210) 528213

(531) 26.01.01, 26.01.06, 03.11.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Narzędzia elektryczne.
(111) 346599
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 14
(732) WARAKSA PAULINA, Dobre Miasto (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXI KEBAB
(540)

(210) 528237

(591) żółty, biały, czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(111) 346600
(220) 2021 04 29
(210) 528267
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światło Pamięci
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy,
ciemnoczerwony
(531) 02.09.15, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 11 Świece elektryczne, świece LED, oprawy oświetleniowe LED, świece bezpłomieniowe, lampiony na świece, świece elektryczne na baterie, figury, dekoracje i ozdoby oświetleniowe, lampiony elektryczne, klosze i opakowania do lampionów i zniczy.

(111) 346601
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) FRANIK PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MARIO MORATO
(540)

(210) 528278

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.01.01, 27.01.09
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą.
(111) 346602
(220) 2021 04 30
(210) 528343
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) MAŁPISZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALPISZON
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bloczki do jogi, Bokserskie worki treningowe, Chusty do jogi, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych,
Drążki do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki
do podciągania na drzwi, Dyski sportowe, Dyski sportowe [dla sportów odbywających się na wolnym powietrzu], Ekspandery [ćwiczenia], Ekspandery do klatki piersiowej, Gimnastyczne drążki poziome,
Gruszki bokserskie na sprężynie, Gry sportowe, Gryfy do hantli
[do podnoszenia ciężarów], Hantle, Hantle do podnoszenia ciężarów,
Hantle kettlebell, Kije [artykuły sportowe], Kije do gier, Koła sportowe, Kosze do gry w koszykówkę, Kosze do koszykówki, Ławki do ćwiczeń, Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, Ławki do podnoszenia
ciężarów, Ławki do użytku gimnastycznego, Ławki do użytku sportowego, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do przysiadów, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane
baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Nadmuchiwane worki do bicia, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obciążniki nóg do użytku sportowego, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, Obręcze
wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej, Obrotowe uchwyty
do pompek, Obrotowe uchwyty do worków treningowych, Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze amortyzujące
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała do użytku
sportowego, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze do uprawiania sportu,
Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], Ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, Ochraniacze
na ręce przystosowane do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, Ochraniacze
nóg do użytku sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, Ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], Odskocznie
do gimnastyki, Pałki gimnastyczne, Paski do jogi, Pasy do owijania
dłoni do użytku sportowego, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, Piaskownice
[artykuły sportowe], Piłki do ćwiczeń, Piłki gimnastyczne do jogi, Piłki
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gimnastyczne, Piłki lekarskie, Piłki sportowe, Piłki sportowe nadmuchiwane, Platformy do ćwiczeń, Poręcze asymetryczne, Poręcze równoległe do gimnastyki, Pręty sprężynowe [ekspandery] do ćwiczeń,
Przenośne drążki do tańca, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny,
Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne do rozciągania,
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy stosowane
w kulturystyce, Ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, Ręczne trenażery nóg, Rękawice
bokserskie, Rękawice do gier, Równoważnie [gimnastyczne], Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Sanki [artykuły sportowe], Sanki, Sanki
i ślizgacze do celów rekreacyjnych, Siatki do bramek, Siatki do bramek do gry w piłkę nożną, Siatki do celów sportowych, Siatki do gier
z piłką, Siatki do gry w piłkę, Siatki do koszykówki, Siatki do sportów,
Siatki do sportowych gier piłkowych, Siatki tenisowe, Skakanki,
Skrzynie gimnastyczne, Słupki do bramek, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany
ręcznie, Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt do treningu sztuk
walki, Sprzęt sportowy, Stojaki do przysiadów, Stanowiska maszyn
do biegania, Sztangi do podnoszenia ciężarów, Sztuczne ściany
wspinaczkowe, Taśmy do ćwiczeń, Torby specjalnie przystosowane
do sprzętu sportowego, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trampoliny treningowe, Trenażery eliptyczne, Trenażery mięśni brzucha, Treningowe obciążniki na nogi, Uchwyty do artykułów sportowych, Uchwyty do podnoszenia ciężarów, Uchwyty do pompek,
Uchwyty do robienia pompek, Uprzęże do użytku w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej
[nie do użytku medycznego], Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], Wałki
do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej,
Worki treningowe, Worki treningowe montowane na podłodze,
Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zestawy prętów sprężynowych
do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Akcesoria
unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, Artykuły do zabawy
dla dzieci, Baseny do zabawy, Baseny kąpielowe [zabawki], Brodziki
[płytkie baseny], Czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], Deski
do pływania, Deski do pływania do celów rekreacyjnych, Dmuchane
zabawki do jeżdżenia, Domki do zabawy, Domki zabawkowe dla
dzieci, Drabinki [przedmioty do zabawy], Drążki pogo, Drewniane
klocki do budowania [zabawki], Dyski do rzucania, Dyski latające,
Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Elementy zabawek składanych
do budowy, Gruszki bokserskie dla dzieci, Gry akcji zręcznościowe,
Gry nadmuchiwane do basenów, Gry z obręczami, Huśtawki, Huśtawki dla dzieci, Huśtawki dla niemowląt, Huśtawki [zabawki], Instrumenty muzyczne zabawkowe, Karuzele będące przedmiotami do zabawy, Kije do gier z piłką, Klocki do budowy [zabawki], Klocki
do łączenia [zabawki], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, Konstrukcje
do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia do zabawy dla dzieci,
Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Konstrukcje [drabinki] do zabawy,
Leżaczki bujane (zabawki), Maty z puzzli piankowych [zabawki], Meble zabawkowe, Modułowe domki do zabawy, Nadmuchiwane worki
bokserskie, Nadmuchiwane zabawki do basenu, Nadmuchiwane zabawki do kąpieli, Namioty do zabawy, Namioty do zabawy w pomieszczeniach, Namioty zabawkowe, Piaskownice (artykuły do zabawy), Piłki do gier, Piłki do gry, Piłki do placów zabaw, Piłki do zabawy,
Piłki gumowe, Platformy do unoszenia się na wodzie, do celów rekreacyjnych, Pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, Pojazdy
zabawkowe do jeżdżenia, Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Zjeżdżalnie wodne, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Przyrządy do zabawy do użytku
w przedszkolach i żłobkach, Rynny zjeżdżalni, Samochody do zabawy, Sanie [sprzęt rekreacyjny], Sanie [zabawki], Sanki do zjeżdżania
z górek dla rozrywki, Sanki [sprzęt rekreacyjny], Sanki [zabawki], Siedzenia do huśtawek dla dzieci, Spodki do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], Szczudła do celów rekreacyjnych, Tunele do zabawy, Urządzenia do ćwiczeń do zabawy, Urządzenia do gier, Wieloczęściowe
zabawki konstrukcyjne, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Wielofunkcyjne zabawki dla
niemowląt, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Zabawki budowlane, Zabawki bujane, Zabawki dla dzieci, Zabawki do boksowania,
Zabawki do użytku na zewnątrz, Zabawki do użytku w basenach,
Zabawki drewniane, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Zabawki
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z tworzyw sztucznych, Zabawkowe skrzynki pocztowe, Zabawkowe
zestawy ogrodnicze, Zabawkowy sprzęt sportowy, Zestawy do zabawy, Zestawy klocków zabawkowych do budowy, Huśtawki poziome
w postaci podpartej deski [wyposażenie placów zabaw], Karuzele
do parków tematycznych, Karuzele do wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, Konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw], Konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt
do zabawy], Piaskownice [wyposażenie placów zabaw], Przenośne
place do gry w ga-ga, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place
zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, Przyrządy na place zabaw
wykonane z metalu, Przyrządy na place zabaw wykonane z drewna,
Przyrządy na place zabaw dla dzieci, Zamki do skakania, Zjeżdżalnie
[wyposażenie placów zabaw].

(111) 346603
(220) 2021 05 05
(210) 528433
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Za... ...czarowany klej
(540)

(591) żółty, różowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.15, 03.07.24, 09.07.25
(510), (511) 16 Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Kleje do użytku artystycznego.
(111) 346604
(220) 2021 05 06
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 07
(732) MUCHEWICZ PAWEŁ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Creative Dance
(540)

(210) 528518

(591) czerwony, biały
(531) 02.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Studia tańca, Szkoły tańca, Udzielanie lekcji tańca,
Nauka tańca, Zajęcia sportowe, Usługi sportowe, Zajęcia sportowe
i kulturalne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
(111) 346605
(220) 2021 05 06
(210) 528522
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732) JAWORSKA DOROTA WARSZTATY EDUKACYJNE
SWIADOMAMAMA.PL, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świadoma Mama
(510), (511) 9 Aplikacja edukacyjna, Aplikacja mobilna, Program
komputerowy, Software, Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
41 Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie
higieny, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness,
Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Informacja o edukacji,
Kształcenie praktyczne, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej,
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Warsztaty edukacyjne, Publi-

kowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie książek, Prowadzenie szkoleń, Prowadzenie warsztatów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Szkolenia i warsztaty dla
rodziców, Szkolenia i warsztaty dla przyszłych rodziców, 44 Usługi
psychologów, Doradztwo psychologiczne, Porady psychologiczne,
Konsultacje psychologiczne, Usługi w zakresie psychologii pracy, Poradnictwo psychologiczne.

(111) 346606
(220) 2021 05 07
(210) 528544
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMAPP
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe elektryczne
miksery, Domowe miksery do żywności [elektryczne], Elektryczne
domowe odkurzacze, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku
kuchennego, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne
maszynki do mielenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne
maszyny do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne maszyny do ostrzenia
ostrzy, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne
młynki do przypraw, Elektryczne mopy parowe, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże do chleba, Elektryczne
noże do krojenia mięsa, Elektryczne noże do pizzy, Elektryczne noże
do warzyw, Elektryczne noże kuchenne, Elektryczne odkurzacze
do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne odkurzacze ręczne, Elektryczne ostrzałki do noży, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne prasowalnice do ubrań,
Elektryczne prasy do czosnku, Elektryczne przyrządy kuchenne
do siekania, miksowania, wyciskania, Elektryczne roboty kuchenne,
Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, Elektryczne
sokowirówki, Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne trzepaczki do żywności, Elektryczne urządzenia do krojenia żywności,
Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Elektryczne zamiatarki
do dywanów, Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, Kartonowe worki
do odkurzaczy, Krajalnice do chleba, Krajalnice do chleba [maszyny],
Krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], Krajalnice elektryczne
do sera, Kuchenne miksery, elektryczne, Maszynki do mielenia mięsa
[elektryczne narzędzia] do użytku domowego, Maszynki do mięsa
[elektryczne], Maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do krojenia warzyw, Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Maszyny do obierania
warzyw, Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Miksery elektryczne do użytku domowego, Noże elektryczne i ostrzarki do noży,
Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów
przemysłowych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze
elektryczne i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne z komorami
jednorazowego użytku, Odkurzacze na drążku, Odkurzacze roboty,
Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze zasilane bateriami, które
można ponownie naładować, Pralki, Pralko-suszarki, Prasownice
i maglownice, Prądnice, Roboty kuchenne elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki na prąd stały, Sokowirówki elektryczne, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki i filtry
przeciw kurzowe do odkurzaczy, Elektryczne narzędzia ogrodnicze,
Elektryczne nożyce do żywopłotów, Elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły łańcuchowe,
Elektryczne sekatory do gałęzi drzew, Kosiarki, Kosiarki [maszyny],
Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki do trawy [maszyny],
Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki mechaniczne, Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny],
Maszyny do cięcia trawników, Maszyny do koszenia [elektryczne],
Maszyny do strzyżenia trawy, Maszyny do walcowania trawników,
Maszyny do zbierania trawy, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Nożyce do żywopłotów [maszyny], Nożyce ogrodnicze [maszyny], Piły
do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silnikowe], Piły elektryczne,
Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki do trawy, Przycinarki
do żywopłotów [maszyny], Przycinarki do żywopłotów z napędem
elektrycznym, Roboty koszące [maszyny], 8 Grabie, Grabie [narzędzia], Grabie do trawników [wyłącznie obsługiwane ręcznie], Grace,
motyczki [narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia],

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Kosy, Łopatki [ogrodnictwo], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Noże dla ogrodników, Noże ogrodnicze
do przycinania roślin, Nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, Piły ogrodnicze [ręcznie
obsługiwane], Przycinacze do drzew [narzędzia ręczne], Przycinacze
do gałęzi [narzędzia ręczne], Przycinarki trawnikowe krawędziowe
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne kultywatory ogrodnicze, Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], Sekatory ogrodnicze, 9 Elektroniczne minutniki kuchenne,
Elektroniczne wagi do użytku kuchennego, Programy komputerowe
przechowywane w formie cyfrowej, Transformatory, Transformatory
elektryczne, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów
dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych,
Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama zewnętrzna, 42
Projektowanie wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie produktów, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu
[wzornictwo].

(111) 346607
(220) 2021 05 07
(210) 528576
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Superbet-Bądźmy super
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 346608
(220) 2021 05 07
(210) 528577
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Superbet-Milion powodów
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie
[organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line,
Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne,
Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazar-
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dowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn
online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(111) 346609
(220) 2021 05 08
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732)	GRAJCZAK KRZYSZTOF, Idzikowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAWCZYK SHOW
(540)

(210) 528585

(591) granatowy
(531) 15.07.07, 26.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
(111) 346610
(220) 2021 05 08
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) SOFTWARE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4parents.pl
(540)

(210) 528589

(591) janosniebieski, ciemnoniebieski, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.21, 24.17.01, 24.17.02, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.03,
02.05.22, 02.05.23, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.17, 26.03.18
(510), (511) 9 Oprogramowanie.
(111) 346611
(220) 2021 05 09
(210) 528601
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732)	ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZIKO Sklep Zoologiczny
(540)

(591) czarny, szary, różowy, czerwony, biały
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Komputerowe zarządzanie plikami,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów
reklamowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Sprzedaż detaliczna karmy dla zwierząt domowych, ptaków
i ryb akwariowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie karmy dla
zwierząt domowych, ptaków, ryb akwariowych i akcesoriów hodowlanych, Usługi pośrednictwa w handlu, Pomoc w komercjalizacji
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Rozpowszechnianie
informacji handlowych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa karmy dla
zwierząt domowych, ptaków i ryb akwariowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych.

(111) 346612
(220) 2021 05 09
(210) 528602
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732)	ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cziko
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla ptaków
domowych, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla psów,
Karma dla gryzoni, Karma dla kotów, Karma dla ryb, Karma dla złotych
rybek, Środki odżywcze dla ryb, Nasiona roślin strączkowych jako
karma dla zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Karmy
w puszce przeznaczone dla psów, Mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia
psów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów,
Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia psów, Materiały na podściółkę dla
zwierząt, Papier pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla ptaków,
Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Piasek do kuwet dla kotów, Piasek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt
domowych, Podściółka dla zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Ściółka dla małych zwierząt, Ściółka dla psów, Wióry
z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, Wyściółka ścierna
do kuwety dla kota, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Żwirek dla
kotów, Żywe rośliny do akwariów, Żywność dla ryb akwariowych,
Żywe koralowce akwariowe, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Komputerowe zarządzanie plikami, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Sprzedaż detaliczna karmy dla zwierząt domowych,
ptaków i ryb akwariowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie karmy dla zwierząt domowych, ptaków, ryb akwariowych i akcesoriów
hodowlanych, Usługi pośrednictwa w handlu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, ptaków i ryb akwariowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 38 Transmisja plików
cyfrowych, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, Zapewnianie dostępu do baz danych, Fora dla serwisów
społecznościowych, Przesyłanie informacji i obrazów na przenośne
urządzenia teleinformatyczne.

(111) 346613
(220) 2021 05 10
(210) 528608
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) PLATA SPÓŁKA JAWNA, Śledziejowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MASCOTA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Deozodoranty dla zwierząt, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
Dezodoranty dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu
zwierząt domowych, Szampony dla zwierząt, Szampony dla zwierząt
domowych, Szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty
pielęgnacyjne], Środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, Odświeżacze
zapachów dla zwierząt, 4 Świece, Świece i knoty do świec w celu
oświetlenia, Świece łojowe, Świece perfumowane, Świece w puszkach, Świece zapachowe, Świece zawierające środki do odstraszania
owadów, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece pochłaniające dym, Świeczki, Zestawy świeczek.
(111) 346614
(220) 2021 05 10
(210) 528634
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) KS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 01.01.01, 01.01.02,
01.01.10, 01.01.16
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Marketing internetowy, Reklama i marketing, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Tworzenie
tekstów reklamowych, Obróbka tekstów.
(111) 346615
(220) 2021 05 10
(210) 528642
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	GLOBAL CAPITAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ILLEGAL NIGHT
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe gry losowe, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne
zawierające gry, Nagrane dyski laserowe zawierające gry, Nagrane
płyty kompaktowe zawierające gry, Nagrane płyty DVD zawierające
gry, Interaktywne gry hazardowe udostępniane przez komputer lub
platformę mobilną, Audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, Oprogramowanie gier, Dyski gier komputerowych,
Oprogramowanie gier interaktywnych, Pobieralne oprogramowanie
gier, Oprogramowanie gier elektronicznych, Ładowalne programy
gier komputerowych, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Programy do gier wideo, Programy komputerowe do gier
wideo i gier komputerowych, Interaktywne programy gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobierania, Programy
gier elektronicznych do pobrania, Programy do gier elektronicznych,
Programy komputerowe do gier, Sprzęt komputerowy do gier komputerowych i gier hazardowych, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Oprogramowanie do aplikacji
komputerowych do gier, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością
rozszerzoną, Oprogramowanie do automatów do gier zręcznościowych, Programy gier komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie], Oprogramowanie gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, Pobieralne
publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie gier
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wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej przystosowane do rozgrywania gier wideo, 41 Udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry oferowane w systemie
on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, Świadczenie usług w zakresie salonów gry, Udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, Udostępnianie informacji online na temat strategii gier komputerowych
i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych.

(111) 346619
(220) 2021 05 12
(210) 528737
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARIA
(540)

(111) 346616
(220) 2021 05 12
(210) 528708
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) MARGAS MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLAND ON AIR
(510), (511) 41 Montaż filmów fotograficznych, Produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, Publikowanie fotografii, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Usługi fotografów, Fotografia, Fotografia lotnicza.

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe centralnego
ogrzewania, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Instalacje
ogrzewania podłogowego, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje
do rekuperacji ciepła z powietrza, Generatory strumienia powietrza,
Dystrybutory powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane (niemetalowe),
Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury do celów izolacyjnych,
Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury
wykonane z tworzyw sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw
sztucznych, Izolacja rur, Niemetalowe złączki rur.

(111) 346617
(220) 2021 05 12
(210) 528732
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARIA ADURO
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe centralnego
ogrzewania, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Instalacje
ogrzewania podłogowego, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje
do rekuperacji ciepła z powietrza, Generatory strumienia powietrza,
Dystrybutory powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane (niemetalowe),
Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury do celów izolacyjnych,
Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury
wykonane z tworzyw sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw
sztucznych, Izolacja rur, Niemetalowe złączki rur.
(111) 346618
(220) 2021 05 12
(210) 528735
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARIA ONE CLICK technology
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe centralnego
ogrzewania, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Instalacje
ogrzewania podłogowego, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje
do rekuperacji ciepła z powietrza, Generatory strumienia powietrza,
Dystrybutory powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane (niemetalowe),
Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury do celów izolacyjnych,
Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury
wykonane z tworzyw sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw
sztucznych, Izolacja rur, Niemetalowe złączki rur.

(111) 346620
(220) 2021 05 13
(210) 528786
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSSS & GO
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Owoce przetworzone, Przeciery owocowe, Przekąski
z owoców, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Desery mleczne.
(111) 346621
(220) 2021 05 13
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 14
(732)	HERNIK ANNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sekrety NATURALNEGO PIĘKNA
(540)

(591) szary, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13

(210) 528788
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(510), (511) 44 Usługi w zakresie krioterapii, Usługi dermatologiczne
w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów,
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Chirurgia kosmetyczna, Wstrzykiwalne kuracje
wypełniaczami do celów kosmetycznych.

(111) 346622
(220) 2021 05 13
(210) 528792
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OtoWnętrze
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
w sklepie internetowym pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczące towarów wyposażenia i dekoracji wnętrz.
(111) 346623
(220) 2021 05 14
(210) 528890
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) KRAKEN PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 10.05.13, 03.09.15
(510), (511) 3 Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Suche
szampony, Olejki do celów kosmetycznych, Naturalne olejki eteryczne, Balsamy do stóp (Nielecznicze-), Maseczki oczyszczające, Olejki
do opalania, Balsamy do redukcji cellulitu, Nielecznicze szampony
do włosów, Balsamy do ciała, Mydło pod prysznic, Żele do utrwalania
fryzury, Lakiery do układania włosów, Olejki zapachowe, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Lakiery do paznokci, Olejki
i płyny do masażu, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania
jamy ustnej, Środki do pielęgnacji włosów, Mydła w płynie, Mydła
do twarzy, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne],
Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Farby do brody, Mleczko
do opalania, Polerowanie (Środki do-), Szminki do ust, Dezodoranty
w sprayu dla kobiet, Maseczki upiększające do twarzy, Kleje do mocowania sztucznych brwi, Toniki do użytku kosmetycznego, Roztwory mydła, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Środki do polerowania
zębów, Kremy i balsamy kosmetyczne, Maseczki do twarzy, Maseczki
do ciała, Olejki do celów perfumeryjnych, Nielecznicze balsamy, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do pod
prysznic, Nielecznicze olejki do rąk, Środki do demakijażu oczu, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Mydła w żelu, Żele do demakijażu, Olejki do masażu, Środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, Mleczko oczyszczające do twarzy, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, Mydła w kostce, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Olejki do kąpieli nielecznicze, Środki do oczyszczania skóry
twarzy [kosmetyki], Nielecznicze produkty toaletowe, Balsamy dla
niemowląt, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Nielecznicze mydła toaletowe, Błyszczyk do ust, Kleje do przymocowywania

sztucznych włosów, Kleje do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy do ust, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Maseczki nawilżające do skóry, Dezodoranty do użytku
osobistego, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Nielecznicze balsamy do stóp, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Produkty do wysuszania włosów do użytku
kosmetycznego, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, Środki zmiękczające do włosów, Kremy
kosmetyczne odżywcze, Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty,
Sztyfty do golenia [preparaty], Żele do czyszczenia zębów, Mleczko
po goleniu, Maseczki do skóry [kosmetyki], Balsamy do ust, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Olejki
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Włosy (Farby do-), Preparaty nawilżające
[kosmetyczne], Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Środki do usuwania makijażu, Preparaty toaletowe, Kremowe mydło do ciała, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Produkty z mydła, Środki do mycia zębów, Środki do czyszczenia rąk,
Olejki eteryczne cytrynowe, Kosmetyczne środki nawilżające, Olejki
pimentowe, Olejki eteryczne z cytryny, Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Aerozole czyszczące, Nielecznicze środki
oczyszczające w kremie, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze środki nawilżające, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Środki do mycia rak, Cytronowe olejki eteryczne, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki usuwające farbę, Żele do ciała, Mleczko kąpielowe, Przeciwpotowe mydła, Produkty kosmetyczne
do ochrony ust, Środki oczyszczające skórę, Aromaty [olejki eteryczne], Skóra [Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-], Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Żele do stylizacji włosów, Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Woda utleniona
do celów kosmetycznych, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne cytronowe, Środki do konserwacji skóry [pasty], Nielecznicze środki do mycia zębów, Farby (Preparaty do usuwania-), Mydła, Paznokci (Lakiery do-), Środki nawilżające przeciwdziałające
starzeniu się skóry, Aerozole odtłuszczające, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Olejki do ciała [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Środki do czyszczenia toalet, Szampony do włosów, Kleje do mocowania sztucznych paznokci,
Olejki toaletowe, Żelowe maseczki na oczy, Cytrynowe olejki eteryczne, Naturalne olejki do celów oczyszczających, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Toniki kosmetyczne do twarzy, Maseczki
do twarzy, do celów toaletowych, Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Szampony z odżywką do włosów, Dezodoranty do stóp,
Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Mleczko po opalaniu, Środki
do demakijażu, Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Środki oczyszczające
do skóry [nielecznicze], Balsamy do rąk, Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Szampony nielecznicze, Żele
do użytku kosmetycznego, Środki złuszczające skórę, Balsamy
po opalaniu, Mydła w kremie, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydło do kąpieli, Farby do ciała
(kosmetyczne), Mydło w płynie do kąpieli stóp, Wosk do wąsów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Środki nawilżające
po opalaniu, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Szampony dla
niemowląt, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Produkty do usuwania farby z włosów, Olejki
do twarzy, Maseczki do ciała w kremie, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kręcenia włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Aromatyczne olejki do kąpieli, Maseczki do włosów, Lakiery
(Środki do usuwania), Kadzidła w aerozolu, Kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], Środki do czyszczenia zębów, Perfumy
w płynie, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia,
Środki do usuwania paznokci żelowych, Toniki kosmetyczne do ciała,
Woda utleniona do włosów, Żele ochronne do włosów, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Żele do rąk,
Barwniki do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne do pielęgnacji
skóry, Szampony, Farby do włosów, Emulsje [balsamy] do ochrony
przeciwsłonecznej, Mydła i żele, Produkty perfumeryjne, Mleczko
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kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Żele do włosów,
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Żele do twarzy, Preparaty do golenia, Olejki eteryczne
do użytku osobistego, Waciki do celów kosmetycznych, Perfumy,
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Farby do malowania twarzy, Mleczko do demakijażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Olejki nielecznicze, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki
zmiękczające, Esencje i olejki eteryczne, Lakiery do paznokci w pisaku, Balsamy do brody, Środki do nawilżania włosów, Balsamy do opalania, Dezodoranty przeciwpotne, Mydło do skóry, Maseczki do stylizacji włosów, Środki toaletowe, Aromaty [olejki aromatyczne],
Pomady do celów kosmetycznych, Olejki do ciała w sprayu, Środki
zmiękczające skórę [nielecznicze], Mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, Balsamy do golenia, Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Perfumowane wody toaletowe, Kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, Olejki eteryczne, Pieniące się żele do kąpieli, Kremy kosmetyczne do rąk, Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Mleczko do rąk, Środki rozjaśniające
do włosów, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Szampony
przeciwłupieżowe, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Preparaty do falowania
i kręcenia włosów, Środki do trwałej ondulacji, Olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, Aromatyczne olejki eteryczne, Środki do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, Środki zmiękczające skórę
[emolienty], Kremy i balsamy do opalania, Lakiery do włosów, Roślinne olejki eteryczne, Palety błyszczyków do ust, Kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], Nielecznicze żele do kąpieli, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Szminki w kremie do ust, Mydło
do golenia, Środki zapachowe do celów domowych, Emulgowane
olejki eteryczne, Mydło niewymagające użycia wody, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym,
Balsamy do włosów, Olejki do włosów, Olejki do masażu, nielecznicze, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Mydła
do rąk, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki depilujące, Terpeny [olejki eteryczne], Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], Nielecznicze balsamy do skóry, Nawilżane chusteczki
nasączone środkiem oczyszczającym, Balsamy do rąk nielecznicze,
Preparaty w aerozolu do golenia, Zmieszane olejki eteryczne, Środki
odświeżające powietrze [zapachowe], Pasty do pasków do ostrzenia
brzytwy, Wody kolońskie, Olejki naturalne do perfum, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Żele do opalania, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waniliowe środki perfumeryjne, Środki do oczyszczania skóry twarzy, Mydło pielęgnacyjne, Olejki do odżywiania włosów,
Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Oczyszczające maseczki
do twarzy, Mydła toaletowe, Olejki do opalania [kosmetyki], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki do perfum i zapachów, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Środki do polerowania
skóry, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Żele do golenia, Szampony
koloryzujące, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Środki
do makijażu oczu, Środki stosowane po goleniu, Woda lawendowa,
Olejki do ciała, 21 Grzebienie, Grzebienie elektryczne, Grzebienie
do włosów, Grzebienie do czyszczenia, Etui na grzebienie, Elektryczne grzebienie do włosów, Grzebienie do tapirowania włosów, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych,
Kosmetyczki [wyposażone], Kosmetyczki na przybory toaletowe,
Przybory kosmetyczne, Przybory kosmetyczne i toaletowe, Przybory
toaletowe, Pędzle kosmetyczne, Pędzle do golenia, Pędzle do farbowania włosów, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Stojaki
na pędzle do golenia, Uchwyty na pędzle do golenia, Pędzle do golenia z włosia borsuka, Spryskiwacze, Futerały z przyborami toaletowymi [neseserki], Gąbki, Gąbki toaletowe, Gąbki czyszczące, Gąbki kosmetyczne, Gąbki do ciała, Gąbki do makijażu, Naturalne gąbki
morskie, Gąbki do oczyszczania twarzy, Gąbki do mikrodermabrazji,
do użytku kosmetycznego, Gąbki do nakładania pudru na ciało,
Szczotki kąpielowe, Szczotki, Szczotki złuszczające, Szczotki do włosów, 25 Czapki sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki z daszkiem,
Czapki [nakrycia głowy], Czapki bez daszków, Czapki jako nakrycia
głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Papierowe czapki używane jako
części odzieży, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Koszulki
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dla dzieci, Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, Koszulki
z krótkim rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bluzy
sportowe, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszule, Koszule sportowe, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi rękawami, Komplety koszulek i spodenek,
Kamizelki [bezrękawniki], Bezrękawniki, Spodnie, Spodnie sportowe,
Spodnie dresowe, Spodnie [nieformalne], Męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, Spodnie od dresu, Spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, Bielizna, Body [bielizna], Bokserki damskie
[bielizna], Bielizna [część garderoby], Bielizna dla mężczyzn, Bielizna
osobista [część garderoby], Majtki, Szorty, Szorty sportowe, Apaszki,
Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Szale, Chusty, szale na głowę, Berety, Biustonosze, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć,
Odzież, Poszetki [odzież], Chusty [odzież], Odzież treningowa, Odzież
dziecięca, Odzież męska, Kurtki [odzież], Szorty [odzież], Nauszniki
[odzież], Topy [odzież], Kaptury [odzież], Szaliki [odzież], Daszki
[odzież], Odzież dziewczęca, Halki [odzież], Kombinezony [odzież],
Odzież sportowa, Odzież wodoodporna, Rękawiczki [odzież], Odzież
damska, Body [odzież], Kapelusze papierowe [odzież], Paski skórzane
[odzież], Odzież do spania, Śpioszki, pajacyki [odzież], Okrycia
wierzchnie [odzież], Wstawki [części odzieży], Kieszenie do odzieży,
Odzież wierzchnia dla pań, Kurtki jako odzież sportowa, Narzutki
na ramiona [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Komplety do biegania
[odzież], Odzież w stylu sportowym, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Opaski na głowę [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Getry, Gorsety, Gorsety [bielizna], Kamizelki, Kąpielówki, Kurtki, Bluzy polarowe, Legginsy, Daszki, Obuwie, Obuwie sportowe, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Skarpetki męskie, Sukienki damskie, Spódnice,
Spodenki, Spodenki kąpielowe, Piżamy, Podkoszulki, Podkoszulki
sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Ocieplacze, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery z kapturem, Pulowery z polaru, Rękawiczki,
Śliniaki niepapierowe.

(111) 346624
(220) 2021 05 14
(210) 528893
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KLIM TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TAURUS,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURUS GRUPA
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub instalacji służących do przesyłania
lub dystrybucji energii, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
lub instalacji służących do wytwarzania lub oszczędności energii,
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego,
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące
telekomunikacji, 42 Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
Projektowanie budowlane, Projektowanie urządzeń i sprzętu teleko-
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munikacyjnego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do zarządzania energią, Inżynieria telekomunikacyjna, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych,
Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji
i używania energii, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia
w prąd i energię, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych.

(111) 346625
(220) 2021 05 14
(210) 528897
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732)	GRUPA TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRUPA TAURUS
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub instalacji służących do przesyłania
lub dystrybucji energii, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
lub instalacji służących do wytwarzania lub oszczędności energii,
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego,
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące
telekomunikacji, 42 Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
Projektowanie budowlane, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do zarządzania energią, Inżynieria telekomunikacyjna, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, Programowanie oprogramowania
telekomunikacyjnego, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Monitorowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji,
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne związane
z systemami zaopatrzenia w energię, Usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo związane z usługami
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię.
(111) 346626
(220) 2021 05 14
(210) 528905
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd., Xiamen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Anbio
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Środki do oczyszczania
powietrza, Biocydy, Gąbka do ran, Kauczuk do celów dentystycznych, Pieluchy dla zwierząt, 10 Urządzenia do mierzenia poziomu
cukru we krwi, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Maski sanitarne do celów

medycznych, Smoczki do karmienia niemowląt, Zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów do celów medycznych,
Prezerwatywy, Katgut, Pończochy przeciwżylakowe, 35 Reklama,
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Usługi agencji importowo-eksportowych,
Rekrutacja personelu, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Audyt działalności gospodarczej, Wynajem dystrybutorów
automatycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(111) 346627
(220) 2021 05 14
(210) 528906
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd., Xiamen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Anbio Biotech
(540)

(531) 26.02.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.05
(510), (511) 5 Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Środki do oczyszczania
powietrza, Biocydy, Gąbka do ran, Kauczuk do celów dentystycznych, Pieluchy dla zwierząt, 10 Urządzenia do mierzenia poziomu
cukru we krwi, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Maski sanitarne do celów
medycznych, Smoczki do karmienia niemowląt, Zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów do celów medycznych,
Prezerwatywy, Katgut, Pończochy przeciwżylakowe, 35 Reklama,
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Usługi agencji importowo-eksportowych,
Rekrutacja personelu, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Audyt działalności gospodarczej, Wynajem dystrybutorów
automatycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 346628
(220) 2021 05 17
(210) 528981
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Auro Tamsolin
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety oraz preparaty farmaceutyczne
stosowane zwłaszcza w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów
w fazie napełnienia pęcherza (parcie naglące, częstomocz) i w fazie
opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu
krokowego (BPH) u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają
na leczenie w monoterapii.
(111) 346629
(220) 2021 05 18
(210) 529018
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORMODOL DS
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
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(111) 346630
(220) 2021 05 18
(210) 529025
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732)	GRUGEL ARTUR CORSIVA YACHTING, Ciechocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COASTER
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.25, 26.02.07
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się na wodzie, Statki wodne,
Jachty, Łodzie, Szalupy.
(111) 346631
(220) 2021 05 18
(210) 529029
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) STRZELCZAK MARTA BEST GERMAN MARTA STRZELCZAK
CENTRUM JĘZYKOWE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sensolang
(540)

(591) żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, czarny
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, E-booki, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Interaktywne publikacje elektroniczne, Książki
audio, Książki elektroniczne do pobrania, Podcasty, Publikacje elektroniczne, Aplikacje do pobrania, 16 Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Arkusze informacyjne,
Kalendarze, Książki, Podręczniki, Biurowe artykuły papiernicze, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym on-line,
publikacji elektronicznych, aplikacji komputerowych i mobilnych,
produktów cyfrowych, materiałów drukowanych, publikacji, artykułów papierniczych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Kursy szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Terapia mowy
i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia integracji sensorycznej.
(111) 346632
(220) 2021 05 19
(210) 529046
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) SZMALEC JACEK GABINET TERAPEUTYCZNY INTEGRACJA
SENSORYCZNA, Ostróda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkoleń im. Dariusza
Wyszyńskiego
(510), (511) 41 Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia,
Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi w zakresie szkolenia
i kształcenia zawodowego, 44 Rehabilitacja fizyczna, Usługi terapeutyczne, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
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(111) 346633
(220) 2021 05 19
(210) 529091
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodeo
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.
(111) 346634
(220) 2021 05 19
(210) 529094
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732)	GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty
(540)

(591) biały, czarny, złoty, zielony, jasnozielony, żółty
(531) 29.01.15, 05.05.19, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.
(111) 346635
(220) 2021 05 19
(210) 529095
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732)	GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty RZEPAK
(540)

(591) biały, czarny, złoty, zielony, jasnozielony, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.07, 05.05.18, 11.01.17, 26.11.01, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.
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(111) 346636
(220) 2021 05 19
(210) 529097
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) TBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TBMS
(510), (511) 9 Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Oprogramowanie
do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie do projektowania reklam online na stronach internetowych, 35
Bezpośrednia reklama pocztowa, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama]
koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych,
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych,
Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama rekrutacji personelu, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej,
Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama
w windach, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą,
Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Agencje reklamowe, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych],
Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu,
Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i badania
marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów
marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja
marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz

innych, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji
marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
Rozwój planu marketingowego, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Świadczenie doradczych usług marketingowych
dla producentów, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze
w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi
marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie
restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu
na stronie internetowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży],
Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi
reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi
rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie
marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem,
Analiza danych biznesowych, Analiza trendów biznesowych, Analiza
zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Analizy biznesowe rynków, Badania biznesowe, Badania dotyczące informacji biznesowych, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania w zakresie
biznesu, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich,
Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania
systemów zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu
i dostaw, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontak-
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towych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Kompilacja katalogów biznesowych
do publikacji w internecie, Konsultacje dotyczące przygotowywania
statystyk biznesowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych,
Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Opracowywanie biznesowych danych
statystycznych, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu,
Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
Opracowywanie statystyk biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem
i sprzedażą produktów, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie
spotkań biznesowych, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Porady odnośnie
biznesowej obsługi klubów zdrowia, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, Prowadzenie wystaw w celach biznesowych,
Przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych
i handlowych, Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Sporządzanie
ankiet biznesowych, Sporządzanie raportów biznesowych, Statystyczne badania biznesowe, Strategiczna analiza biznesowa, Świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej,
Udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
Udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Usług outsourcingu w dziedzinie analityki
biznesowej, Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji
osób w celach biznesowych, Usługi analizy i informacji biznesowej
oraz badania rynkowe, Usługi biznesowe biegłych księgowych, Usługi
doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego
za pośrednictwem Internetu, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi informacji biznesowej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące
planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie
planowania biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej],
Usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, Usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych,
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży
detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
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świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Optymalizacja stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między
reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery
internetowe], Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, 39 Organizowanie podróży biznesowych,
Usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, 41 Kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych
z reklamą, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Prowadzenie
konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Publikowanie
podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
Szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej,
Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi
mentoringu biznesowego, Usługi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną
lokali rozrywkowych, 42 Aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, Aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Aktualizowanie stron
internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting
stron internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz osób trze-
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cich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej,
Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych,
Kompilacja stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Pisanie na zamówienie programów
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Programowanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie stron internetowych,
Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie stron domowych i stron
internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów
komórkowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie stron
internetowych dla innych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Usługi utrzymywania stron internetowych, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi
w zakresie projektowania stron internetowych, Wynajem przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, 45 Udostępnianie informacji
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 346637
(220) 2021 05 20
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) VOINAROVSKYI ARTEM, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST RELAX
(540)

(111) 346638
(220) 2021 05 20
(210) 529130
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Termino
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.
(111) 346639
(220) 2021 05 20
(210) 529133
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bandit
(540)

(531) 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.
(111) 346640
(220) 2021 05 20
(210) 529137
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732)	AUGUSTYNOWICZ WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Don’t touch my phone
(540)

(210) 529129

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 20 Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble
ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe [patio], Meble
ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe, Meble domowe, biurowe
i ogrodowe.

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.11, 02.09.14, 26.11.22
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna z dźwiękiem alarmu uruchamianym
dotykowo przez czujniki ruchu urządzenia, Pobieralne oprogramowanie zabezpieczające na urządzenia mobilne, w szczególności
do ochrony przed kradzieżą urządzenia.
(111) 346641
(220) 2021 05 20
(210) 529139
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) KULCZYCCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) KULCZYCCY GROUP
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi
do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pompami ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wentylacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wentylacyjnymi, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Montaż urządzeń
grzewczych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych.
(111) 346642
(220) 2021 05 20
(210) 529144
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) KUREK JAKUB RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BluBlu Studios
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 35
Reklama, Przygotowywanie reklam, Produkcja reklam, Reklamy
kinowe, Reklama i usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Usługi
reklamy graficznej, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam
telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie reportaży reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Reklama w zakresie filmów kinowych, Przygotowywanie reklam
dla osób trzecich, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, 41 Tworzenie filmów rysunkowych, Filmy kinowe (produkcja-),
Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo,
Produkcja filmów animowanych, Produkcja obrazów animowanych,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji
kablowej, Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów,
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
42 Programowanie animacji komputerowych, Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich.
(111) 346643
(220) 2021 05 20
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) KUREK JAKUB RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BluBlu Studios.
(540)

(210) 529145

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 35
Reklama, Przygotowywanie reklam, Produkcja reklam, Reklamy
kinowe, Reklama i usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Usługi
reklamy graficznej, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam
telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie reportaży reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Reklama w zakresie filmów kinowych, Przygotowywanie reklam
dla osób trzecich, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, 41 Tworzenie filmów rysunkowych, Filmy kinowe (produkcja-),
Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo,
Produkcja filmów animowanych, Produkcja obrazów animowanych,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji
kablowej, Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów,
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
42 Programowanie animacji komputerowych, Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich.
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(111) 346644
(220) 2021 05 20
(210) 529146
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) KUREK JAKUB RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BluBlu
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 35
Reklama, Przygotowywanie reklam, Produkcja reklam, Reklamy
kinowe, Reklama i usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Usługi
reklamy graficznej, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam
telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie reportaży reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Reklama w zakresie filmów kinowych, Przygotowywanie reklam
dla osób trzecich, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, 41 Tworzenie filmów rysunkowych, Filmy kinowe (produkcja-),
Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo,
Produkcja filmów animowanych, Produkcja obrazów animowanych,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji
kablowej, Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów,
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
42 Programowanie animacji komputerowych, Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich.
(111) 346645
(220) 2021 05 21
(210) 529149
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) JEDLIŃSKI JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uouee
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 346646
(220) 2021 05 21
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) TRĄBIŃSKI MAREK, Łęknica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TF TIPP FREE
(540)

(210) 529158

(591) granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, 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 związanej z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z papierosami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami.
(111) 346647
(220) 2021 05 21
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) KRYSZEWSKA EWA, Stężyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fajny PAPIERNIK

(210) 529159
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(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne.
(111) 346648
(220) 2021 05 21
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) TOPOLSKI DARIUSZ, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAIN TRAIN
(540)

(210) 529167

(591) szary, srebrny, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Muzyczne widowiska
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów.
(111) 346649
(220) 2021 05 21
(210) 529169
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) KRYSMANN BARTOSZ, KIERZKOWSKA KAROLINA MEDICAL
TRADE CENTER SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m MEDICAL TRADE CENTER
(540)

(591) jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi

sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie materiałów
opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podkładek na odciski stóp, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podkładek na odciski stóp, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie podkładek na odciski stóp, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie okrągłych podkładek na odciski stóp, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży
ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
bandaży ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie bandaży ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bandaży
usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie dmuchanych poduszek do celów medycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie dmuchanych poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie dmuchanych poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie dmuchanych poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów
do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gorsetów do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie masek stosowanych przez personel medyczny, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie masek stosowanych przez personel
medyczny, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie masek stosowanych
przez personel medyczny, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie masek
stosowanych przez personel medyczny, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie odzieży
kompresyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opasek podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opasek podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie opasek podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie opasek podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów
brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów ciążowych, Usługi
sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów
przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów
przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
pasów przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pasów przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek do celów medycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie poduszek do celów medycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie poduszek do celów medycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch elastycznych
do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch elastycznych do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch elastycznych do celów chirurgicznych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch elastycznych do celów
chirurgicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch
przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch
przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie sztucznych piersi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
sztucznych piersi, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie sztucznych
piersi, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie sztucznych piersi, Usługi
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sprzedaży detalicznej w zakresie temblaków [bandaży podtrzymujących], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie temblaków [bandaży
podtrzymujących], Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie temblaków
[bandaży podtrzymujących], Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie temblaków [bandaży podtrzymujących], Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek
ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek z podparciem
łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek
z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podkolanówek uciskowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podkolanówek uciskowych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie podkolanówek uciskowych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
skarpet uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie skarpet
uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie skarpet uciskowych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie skarpet uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet
w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych
dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch uciskowych dla
mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do zakładania produktów uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do zakładania produktów uciskowych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie akcesoriów do zakładania
produktów uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie akcesoriów do zakładania produktów uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów stomijnych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie majtek przepuklino-
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wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie majtek przepuklinowych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie majtek przepuklinowych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie majtek przepuklinowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pasów torako, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie pasów torako, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów torako, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów torako,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów lędźwiowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów barkowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie pasów barkowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów barkowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów barkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ortez tułowia, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie ortez tułowia, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie ortez tułowia, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie ortez
tułowia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stabilizatorów
na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek,
łokieć), Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć),
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kołnierzy szyjnych (ortopedyczne), Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kołnierzy szyjnych
(ortopedyczne), Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie kołnierzy szyjnych (ortopedyczne), Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie kołnierzy szyjnych (ortopedyczne), Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
rękawów i rękawiczek uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych.

(111) 346650
(220) 2021 05 21
(210) 529177
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732)	GUBAŁA ROBERT METAL-BUD II, Świątniki Górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rumba
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe.

(540)

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 6 Metalowe tabliczki na drzwi, 20 Tabliczki na drzwi, niemetalowe.
(111) 346653
(220) 2021 05 21
(210) 529193
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732)	HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 AQUA
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty od oczyszczania wody, Preparaty do biologicznego oczyszczania wody, Preparaty zawierające bakterie
do oczyszczania wody, Środki chemiczne do oczyszczania wody, Preparaty do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach ścieków, szambach, latrynach i przenośnych toaletach WC,
Preparaty do mikrobiologicznej obróbki gnojowic i ścieków odzwierzęcych, Preparaty do czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków, 3 Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki
czyszczące do mycia armatury sanitarnej, sanitariatów, brodzików,
kabin prysznicowych, Preparaty zapachowe do pomieszczeń.
(111) 346654
(220) 2021 05 21
(210) 529195
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732)	HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bio preparaty.com
(540)

(111) 346651
(220) 2021 05 21
(210) 529178
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732)	GUBAŁA ROBERT METAL-BUD II, Świątniki Górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zumba
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe.
(111) 346652
(220) 2021 05 21
(210) 529186
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) RYTAROWSKI ADAM ETCH.PL, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Etch.pl

(591) zielony, niebieski
(531) 26.01.07, 26.01.17, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie
biopreparatów do użytku przemysłowego i domowego, oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wody, przepompowni
ścieków, pomp głębinowych i akcesoriów do wymienionych syste-
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mów, Usługi sprzedaży biopreparatów do użytku przemysłowego
i domowego, oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania
wody, przepompowni ścieków, pomp głębinowych i akcesoriów
do wymienionych systemów przez Internet, Doradztwo w zakresie
wyceny handlowej zamówień oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wody, przepompowni ścieków, pomp głębinowych
i akcesoriów do wymienionych systemów.

(111) 346655
(220) 2021 05 21
(210) 529196
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732)	HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OczyszczalnieSOS.pl
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.14, 26.11.25, 26.03.23, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie
urządzeń i akcesoriów do oczyszczalni ścieków, Usługi sprzedaży
przez Internet w zakresie urządzeń i akcesoriów do oczyszczalni ścieków, Informacja i doradztwo handlowe w zakresie oczyszczalni ścieków, 37 Instalacja, konserwacja i serwis przydomowych oczyszczalni
ścieków, Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat oczyszczalni ścieków.
(111) 346656
(220) 2021 05 21
(210) 529202
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732)	H. CEGIELSKI-FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FPS HCP
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje, 12 Wózki zwrotne wagonów
kolejowych, Wagony szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Pojazdy szynowe, Tabor kolejowy, Lokomotywy, Nadwozia
wagonów kolejowych, 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 42 Badania techniczne,
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie
pojazdów szynowych, Projektowanie pojazdów lądowych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(111) 346657
(220) 2021 05 22
(210) 529209
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732)	APTEKA ECHINACEA ZIĘTARA I INNI SPÓŁKA JAWNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apteka WSPÓLNA
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.01.04, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi, Promocja sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży leków lub kosmetyków, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi

51

handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami leczniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lekami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi
i higienicznymi, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, Usługi reklamowe za pośrednictwem internetu,
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ziół,
Punkty sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, Prowadzenie sklepu,
hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze, leki, leki ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe
do celów medycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy diety,
kawa, olejki zapachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze, słodycze,
kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne, produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, Usługi doradcze w zakresie reklamy
dla franczyzobiorców, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
Kampanie marketingowe, 44 Sporządzanie leków recepturowych
w aptekach, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie
informacji farmaceutycznych, Usługi doradztwa farmaceutycznego,
Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne.

(111) 346658
(220) 2021 05 24
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732)	GAWLIK ŁUKASZ, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Bruku
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(210) 529222
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w zakresie kostki brukowej,
Usługi handlu hurtowego w zakresie kostki brukowej, Usługi handlu
detalicznego w zakresie ogrodzeń niemetalowych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie ogrodzeń niemetalowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 44 Planowanie [projektowanie] ogrodów.

(111) 346659
(220) 2021 05 24
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) FILEK ELŻBIETA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXX
(540)

(210) 529223

(591) czarny, brązowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo mieszkaniowe, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa domów, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi w zakresie remontów
budynków.
(111) 346660
(220) 2021 05 24
(210) 529251
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SentiAlloy
(510), (511) 10 Druty ortodontyczne.
(111) 346661
(220) 2021 03 03
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) VENTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENTURO
(540)

elementów metalowych, Oleje smarujące do przemysłowych urządzeń chłodzących, Oleje smarujące do silników benzynowych, Oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, Oleje smarujące do użytku
jako ciecze chłodząco-smarujące [przy obróbce skrawaniem], Oleje
stosowane w obróbce metali, Oleje syntetyczne, Oleje syntetyczne
do sprężarek, Oleje techniczne, Oleje techniczne do obróbki metali, Oleje ułatwiające wyjęcie z form, Oleje ułatwiające wyjmowanie
z formy [budownictwo], Oleje zawierające dodatki antykorozyjne,
Oleje zawierające wodne dodatki dyspergujące, Smarowania (Oleje
do-), Środki konserwujące do metalu [oleje], Środki przeciwprzyczepne [oleje], Substancje przeciwzatarciowe [oleje], Syntetyczne oleje
do smarowania, Techniczne oleje, 42 Usługi laboratoryjne, Kontrola
jakości surowców, Testowanie komponentów, Testy jakości, Badanie
jakości produktów, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości, Kontrola jakości, Ocena jakości,
Przeprowadzanie badań jakościowych, Przeprowadzanie testów
kontroli jakości, Przeprowadzanie testów przemysłowych, Sprawdzanie jakości, Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testowanie środków chemicznych, Testowanie surowców, Testy kontroli
jakości, Usługi badawczo-rozwojowe, Analityczne usługi laboratoryjne, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Analizy laboratoryjne,
Badania laboratoryjne, Badania naukowe i przemysłowe, Inżynieria
chemiczna, Monitorowanie stanu olejów, Monitorowanie stanu smarów, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi badawcze.

(111) 346662
(220) 2021 03 05
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) CORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORSYSTEM ELECTROPHYSIOLOGY
(540)

(210) 525632

(210) 525468

(591) granatowy, żółty, zielony, szary
(531) 01.15.15, 15.07.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Oleje przekładniowe, 4 Mineralne oleje smarowe, Oleje białe, Oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, Oleje
do obróbki cieplnej stosowane podczas obróbki metali, Oleje do obróbki powierzchni, Oleje do odpuszczania metali, Oleje do samochodowych przekładni głównych, Oleje do silników samochodowych,
Oleje do smarowania, Oleje do termicznej obróbki metali, Oleje
do turbin, Oleje do turbosprężarek, Oleje do użytku z obrabiarkami,
Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych [nie do paliw], Oleje
i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje penetrujące, Oleje przemysłowe
będące olejami do hartowania, Oleje przemysłowe do smarowania
powierzchni, Oleje roślinne do smarowania przyborów kuchennych
w celu zapobiegania przywieraniu, Oleje roślinne do smarowania
maszyn do przetwarzania żywności, Oleje samochodowe, Oleje separacyjne, Oleje silnikowe, Oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, Oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, Oleje smarowe
[smary przemysłowe], Oleje smarowe zawierające dodatki chroniące
metal przed zużyciem poprzez tarcie, Oleje smarujące do chłodzenia
metalu podczas skrawania, Oleje smarujące do cięcia elementów metalowych, Oleje smarujące do kół, Oleje smarujące do kształtowania

(591) zielony, niebieski
(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do urządzeń medycznych, w szczególności do cewników medycznych, medycznych systemów diagnostycznych do mapowania oraz do systemów elektrofizjologicznej nawigacji i ablacji, 10 Narzędzia medyczne, Elektrody
do ablacji serca, urządzenia medyczne, mianowicie cewniki, prowadniki angioplastyczne, pompy infuzyjne, elektrody do czasowej
stymulacji, płaty stosowane z cewnikami medycznymi, osłony, kable
medyczne, generatory ultradźwięków, medyczne urządzenia obrazujące, medyczne urządzenia diagnostyczne do mapowania i ablacji
oraz części i akcesoria do nich, systemy do ablacji mikrofalowej i akcesoria do nich, mianowicie igły i anteny, elektrody do użytku medycznego, elektrody sercowe, elektrody do wykonywania zabiegów
ablacji serca, 42 Badania naukowe i medyczne, a zwłaszcza dotyczące zdrowia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych, sprawności (fitness) i żywienia i/lub zapobiegania i zmniejszania chorób sercowo-naczyniowych i udarów, Dostarczanie i zapewnianie użytkownikowi
wielokrotnego dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej (ogólnoświatowej sieci WWW/Internet) dla przekazywania
i rozpowszechniania informacji odnoszących się w szerokim zakresie
do aktualności, a zwłaszcza dotyczących zdrowia z zakresu chorób
sercowo-naczyniowych, sprawności (fitness) i żywienia i/lub zapobiegania i zmniejszania chorób sercowo-naczyniowych i udarów,.
(111) 346663
(220) 2021 03 08
(210) 525702
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	ALEKSANDER MALWINA, Ligota Piękna (PL);
KURZYŃSKA JOANNA, Wrocław (PL);
ZAWARTKO MAGDALENA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAM MŁODZIEŻOWA AKADEMIA MUSICALOWA
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(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 01.01.02, 02.07.02, 02.07.16, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież taneczna, Kostiumy taneczne, Buty do tańca,
Odzież, Topy [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy sportowe,
Bluzy z kapturem, Kurtki, Płaszcze przeciwdeszczowe, Bluzki, Koszule, Spodnie, Spódnice, Sukienki damskie, Ubrania codzienne, Czapki
[nakrycia głowy], Obuwie, 35 Impresariat w działalności artystycznej, Reklama i marketing, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: magnesy dekoracyjne, breloki do kluczy, pióra i długopisy, parasole, teczki, torby, torebki, kubki, odzież
taneczna, kostiumy taneczne, buty do tańca, odzież, topy [odzież],
t-shirty z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe, bluzki, koszule, spodnie, spódnice,
sukienki damskie, ubrania codzienne, czapki [nakrycia głowy], obuwie, smycze [paski] do noszenia, dekoracyjne akcesoria do włosów,
broszki [dodatki do ubrań], aplikacje [pasmanteria], hafty do odzieży, łaty przyklejane na gorąco, plakietki do noszenia, nie z metali
szlachetnych, ozdoby do ubrań, ozdobne zawieszki do telefonów
komórkowych, 41 Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prezentacja pokazów tanecznych, Imprezy taneczne,
Organizowanie pokazów tanecznych, Rozrywka w postaci występów
tanecznych, Nauka tańca, Udzielanie lekcji tańca, Szkoły tańca, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy,
Nauka śpiewu, Zajęcia ze śpiewu, Usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, Organizowanie przedstawień, Przedstawienia
muzyczne, Produkcja przedstawień, Przedstawienia teatralne, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
Instruktaż w zakresie gimnastyki, Nauka gimnastyki, Organizowanie
pokazów gimnastycznych, Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Rozrywka w postaci występów gimnastycznych, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia sportowe
i rekreacyjne, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Organizowanie widowisk
muzycznych, Organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Produkcja spektakli scenicznych, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, Usługi występów
grup muzycznych na żywo, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Organizowanie obozów sportowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 346664
(220) 2021 03 08
(210) 525705
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SourFun Mix
(510), (511) 30 Słodycze.
(111) 346665
(220) 2021 03 11
(210) 525933
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	EVENTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eventX.pl
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(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 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, Tłumaczenia językowe, Usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych,
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Akredytacja
kompetencji zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biblioteki, Biura rezerwacji w zakresie
rozrywki, Centra rozrywki, Hazard, Degustacje win [usługi rozrywkowe], Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów,
Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fantasy sports, Gry losowe, Impresariat artystyczny,
Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja
o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje o rekreacji,
Jaskinie udostępniane publicznie, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Kina, Komponowanie
muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Malowanie portretów, Malowanie twarzy, Nauczanie
i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Nocne kluby, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obsługa bibliotek, Obsługa
gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, Obsługa
studia filmowego, Odgrywanie roli clowna, Ogrody udostępniane
publicznie, 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 degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez
rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów piękności,
Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja pokazów jazdy na łyżwach, Organizacja przyjęć, Organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, Organizowanie ceremonii
wręczania nagród związanych z telewizją, Organizowanie ceremonii
wręczania nagród, Organizowanie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowa-
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nie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach
edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody,
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów,
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie pokazów lotniczych, Organizowanie pokazów psów, Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych,
Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie
przedstawień, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki wizualnej,
Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie
turniejów rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie
wycieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, Pisanie piosenek, Place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
Planowanie pokazów filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy
filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych
i kinowych, Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy
filmowe, Pokazy konne, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy psów, Pokazy rodeo, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy tańca mężczyzn, Pokazy
uprzednio nagranych programów rozrywkowych, Pokazy zwierząt,
Prezentacja dzieł teatralnych, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów
w celach instruktażowych, Prezentacja recitali, Produkcja pokazów
jazdy na wrotkach, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy tancerzy, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy tancerzy i piosenkarzy, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja
programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja przedstawień, Produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień
muzycznych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja teleturniejów
telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie ceremonii do celów
rozrywkowych, Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Prowadzenie imprez
kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konkursów piękności, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie
występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych, Przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawianie filmów, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, Przeprowadzanie konkursów piękności,
Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, Przesłu-

chania do telewizyjnych konkursów talentów, Przygotowywania
programów dokumentalnych do emisji, Przygotowywanie efektów
specjalnych w celach rozrywkowych, Przygotowywanie napisów
do filmów, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo,
Przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Przygotowywanie
programów rozrywkowych dla kin, Przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, Przygotowywanie serwisów informacyjnych
dla kin, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Radiowe programy rozrywkowe, Rezerwacja
biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka, Rozrywka
dostarczana przez telewizję kablową, Rozrywka dostarczana przez
systemy wideotekstowe, Rozrywka filmowa, Rozrywka (Informacja
o-), Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
Rozrywka przez telefon w postaci uprzednio nagranych wiadomości
o zabarwieniu erotycznym, Rozrywka świadczona za pośrednictwem
światowej sieci komunikacyjnej, Rozrywka teatralna, Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Rozrywka w formie pokazów mody, Rozrywka w formie pokazów laserowych, Rozrywka w formie programów telewizyjnych (Udostępnianie-), Rozrywka w formie
telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Rozrywka w postaci konkursów ortograficznych,
Rozrywka w postaci konkursów piękności, Rozrywka w postaci
przedstawień objazdowych, Rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych, Rozrywka w postaci toczących się programów
telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Rozrywka w postaci zawodów w rzucaniu toporem, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, Rozrywka za pośrednictwem telefonu,
Rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, Rozrywka związana z degustacją wina, Seriale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Śpiew chórów gospel, Sport i fitness, Sporządzanie napisów [np.
do filmów], Studia filmowe, Studia tańca, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, Świadczenie usług rozrywkowych
poprzez filmy kinowe, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem
filmów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Szkolenia ruchowe dla
dzieci, Teleturnieje, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie
aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie bajek dla dzieci
przez telefon, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie graczom informacji na temat
rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, Udostępnianie informacji dotyczących
filmów, Udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do karaoke, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, Udostępnianie obiektów i sprzętu
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do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki
widowiskowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe go, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w shogi, Udostępnianie obiektów kinowych, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla
dzieci, Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie programów teatralnych, Udostępnianie przejazdów kolejką tyrolską
w celach rozrywkowych, Udostępnianie rozrywki online w postaci lig
fantasy sports, Udostępnianie rozrywki online w postaci programów
typu teleturnieje, Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów
gier, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Udostępnianie salonów
go lub shogi, Udostępnianie salonów madżong, Udostępnianie salonów pachinko [japońska gra automatowa], Udostępnianie salonów
z automatami do gier, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie terenów
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie urządzeń do karaoke, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych,
Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udostępnianie
zdjęć online nie do pobrania, Udostępnianie zewnętrznych obiektów
i sprzętu do gry w paintball, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących
programów telewizyjnych, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych,
Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych
za pośrednictwem sieci online i Internetu, Udzielanie informacji
w dziedzinie rekreacji, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki,
Układanie rozkładu programów telewizji kablowej [planowanie],
Usługi agencji rezerwujących miejsca na przedstawienia teatralne,
Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi artystów estradowych
świadczone przez muzyków, Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów
rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania balonami,
Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi doradztwa w zakresie
rozrywki, Usługi dotyczące zapewniania rozrywki na statkach wycieczkowych, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Usługi elektronicznych przewodników po programach, Usługi galerii sztuki, Usługi galerii sztuki
świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych,
Usługi gier, Usługi informacji o rekreacji, Usługi informacji o rozrywce,
Usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi
kabaretowe, Usługi kinowe, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów
[kabaretowych], Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych
[rozrywka], Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych,
Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi malowania artystycznego murali, Usługi miksowania
muzyki, Usługi mistrzów ceremonii, Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię [do celów edukacyjnych], Usługi pisania piosenek
na potrzeby niereklamowe, Usługi planowania przyjęć, Usługi pokazów filmowych, Usługi pokazów laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych,
Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi prowadzenia rozmów telefonicznych w ce-
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lach rozrywkowych, Usługi przewodników po programach
telewizyjnych, Usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, Usługi radiowe w zakresie zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi
rozrywkowe dopasowywania użytkowników z nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe
obejmujące postacie fikcyjne, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Usługi rozrywkowe świadczone
przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy,
Usługi rozrywkowe świadczone przez telefon, Usługi rozrywkowe
świadczone za pośrednictwem radia, Usługi rozrywkowe świadczone
na torze wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych,
Usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone
przez artystów scenicznych, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem
[country club], Usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw
w trakcie imprez sportowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, Usługi rozrywkowe
udostępniane dzięki strumieniom online, Usługi rozrywkowe w formie przedstawień kinowych, Usługi rozrywkowe w formie wideo,
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozrywkowe w postaci
konkursów, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi rozrywkowe
w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi
rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia
sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, Usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, Usługi rozrywkowe związane z kwizami, Usługi rozrywkowe związane z konkursami, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi studiów filmowych,
Usługi świadczone przez biblioteki, Usługi świadczone przez bary
karaoke, Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi świadczone przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, Usługi szkół
[edukacja], Usługi teatrów rewiowych, Usługi technika oświetlenia
na potrzeby realizacji imprez, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie fanklubów, Usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), Usługi w zakresie firmowych imprez dla
klientów lub pracowników (rozrywka), Usługi w zakresie gier wojennych, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Usługi w zakresie
pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie rozrywki
muzycznej animowanej, Usługi w zakresie rozrywki popularnej, Usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie
wystawiania programów lekkiej rozrywki, Usługi wideobiblioteki,
Usługi związane z dyskotekami, Warsztaty do celów rekreacyjnych,
Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska rewiowo-kabaretowe, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Wypożyczanie książek z bibliotek, Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych,
Wystawianie produkcji w zakresie lekkiej rozrywki, Wystawy zwierząt,
Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach
rozrywkowych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie dmuchanych domów do skakania do celów rekreacyjnych, Zapewnianie gier, Zapewnianie imprez rekreacyjnych,
Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świe-
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żym powietrzu, Zapewnianie obiektów treningowych do biegów
z przeszkodami, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie rozrywki online, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu
na potrzeby rozrywki, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, 42 Rozwój sprzętu
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja
serwerów, Administracja serwerami pocztowymi, Aktualizowanie
banków pamięci systemów komputerowych, Analizy komputerowe,
Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie komputerów, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Inżynieria komputerowa, Integracja systemów i sieci komputerowych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wyświetlania danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania,
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, Tworzenie cyfrowych znaków wodnych,
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Usługi migracji
danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych, 43 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, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie kwater, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Leasing mebli biurowych, Wynajem chodników i dywaników,
Wynajem ekspresów do kawy, Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające, Wynajem
kuchenek, Wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków
do bezpośredniego spożycia, Wynajem nieelektrycznych płytek
grzewczych, Wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, Wynajem urządzeń oświetleniowych do dekoracji obiektów
prywatnych, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajem wiklinowych koszy plażowych, Wynajem zastaw stołowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych
do użytku komercyjnego, Wypożyczanie automatów do napojów,
Wynajmowanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie bielizny stołowej, Wypożyczanie blatów ku-

chennych, Wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych do hoteli,
Wypożyczanie domowych urządzeń oświetleniowych, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie dystrybutorów wody,
Wypożyczanie dywanów, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzewczych, Wypożyczanie fontann czekoladowych, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzejnych do celów domowych, Wypożyczanie fontann z napojami, Wypożyczanie koców, Wypożyczanie kołder,
Wypożyczanie krzeseł do wnętrz, Wypożyczanie krzeseł i stołów,
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
Wypożyczanie kuchenek mikrofalowych do użytku domowego, Wypożyczanie łóżek, Wypożyczanie maszyn do waty cukrowej, Wypożyczanie mat, Wypożyczanie mat do wnętrz, Wypożyczanie materacy
futon, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, Wypożyczanie mebli dla hoteli, Wypożyczanie
mebli na konferencje, Wypożyczanie mebli na prezentacje, Wypożyczanie mebli na wystawy, Wypożyczanie naczyń, Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypożyczanie oświetlenia do wnętrz, Wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, Wypożyczanie poduszek,
Wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, Wypożyczanie przyborów kuchennych, Wypożyczanie ręczników do hoteli, Wypożyczanie stołów do wnętrz, Wypożyczanie szklanych naczyń, Wypożyczanie sztućców, Wypożyczanie tosterów elektrycznych do celów
domowych, Wypożyczanie umeblowania, Wypożyczanie urządzeń
do gotowania, Wypożyczanie urządzeń do popcornu, Wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych,
Wypożyczanie wykładzin podłogowych, Wypożyczanie wyposażenia meblowego, Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wypożyczanie
wyposażenia barowego, Wypożyczanie zasłon do hoteli, Wypożyczanie zlewozmywaków kuchennych do celów domowych.

(111) 346666
(220) 2021 03 17
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO Z MAZOWSZA
(540)

(210) 526219

(591) czerwony, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 05.07.13, 05.07.23, 05.05.19,
05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 31 Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Owoce nieprzetworzone,
Jabłka nieprzetworzone.
(111) 346667
(220) 2021 03 19
(210) 526327
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 14
(732) PYRZYNA PIOTR P&P SPARK, Rudnik Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agroCOVER
(540)

(591) zielony, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 24 Materiały tekstylne w belach wykonane z materiałów
z tworzyw sztucznych, Tkane materiały tekstylne wykonane z two-

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Tkanina do użytku w produkcji toreb, Tkanina workowa, Tkaniny mieszane z włókien chemicznych, Tkaniny tekstylne w rolkach, Tkaniny z tworzyw sztucznych,
Tkaniny z włókien chemicznych.

(111) 346668
(220) 2021 03 24
(210) 526587
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) FARUGA HENRYK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
NOWY ELEKTRONIK, Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NE POWER
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 35 Usługi handlu detalicznego oraz hurtowego prowadzonego w sklepach stacjonarnych, sklepie internetowym oraz aukcjach allegro w zakresie: Domofony, wideodomofony,
interkomy, Dzwonki, Systemy alarmowe, Monitoring, Elektrozaczepy, szyfratory, klawiatury kodowe oraz inne akcesoria do sterowania
i kontroli dostępu, Lokalizatory, rejestratory położenia oraz inne akcesoria z tym związane, Sprzęt nagłośnieniowy, estradowy oraz inne
akcesoria nagłośnieniowe, Telefony stacjonarne, komórkowe i inne
akcesoria telefoniczne, CB anteny, CB radia, radiotelefony oraz akcesoria do CB Alkomaty, AGD i RTV, Podzespoły elektroniczne, Akumulatory, baterie i ładowarki, Baterie słoneczne i osprzęt do nich, Mierniki
i multimetry, Sterowniki i czujniki przemysłowe, Elektryka, osprzęt
elektroinstalacyjny oraz akcesoria montażowe, Oświetlenie, lampy,
latarki oraz akcesoria oświetleniowe, Zasilacze i transformatory, Klawiatury, myszy, monitory oraz inne akcesoria komputerowe, Wentylatory i radiatory, Elektronarzędzia, Narzędzia warsztatowe i organizery,
Obudowy i elementy montażowe, Przewody i druty w metrażu, Kable
i przyłącza RTV i PC, Odstraszacze zwierząt, Czujniki gazów niebezpiecznych, Zabawki, Napędy bramowe i rolet, Zestawy do samodzielnego montażu, Cewki, dławiki i filtry, Anteny i akcesoria do anten,
Głośniki, Sprzęt i akcesoria samochodowe, Magnesy neodymowe,
Chemia dla elektroniki, Kondensatory, Fotowoltaika, Tunery, Usługi
informacyjne dla klientów w zakresie wyżej wymienionym.
(111) 346669
(220) 2021 03 24
(210) 526609
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Głuchołazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESIGN
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.01.02, 29.01.12
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności
gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Doradztwo biznesowe, Księgowość, Rachunkowość, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Analizy
kosztów i korzyści, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Rekrutacja personelu, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników,
36 Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Zarządzanie
finansami, Zarządzanie majątkiem, Administrowanie finansami i inwestycjami, Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Wyceny i analizy
finansowe, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne,
Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, 42 Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem,
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, Udostępnianie pomocy technicznej dla
użytkowników programów komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie, projektowanie i opracowywanie elektronicznych baz danych, Usługi składowania danych,
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, Usługi inżynieryjne, Projektowanie graficzne, Usługi w zakresie projektowania produktów.

(111) 346670
(220) 2021 03 25
(210) 526642
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	ŁOWIGUS ADAM FHU, Łochowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOIDA
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi w zakresie handlu dotyczące branży motoryzacyjnej (w szczególności sprzedaż opon i felg do samochodów) i usługi informacyjne
dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 346671
(220) 2021 03 26
(210) 526716
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) ZEBRA P.W.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONUMENTAL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble.
(111) 346672
(220) 2021 03 26
(210) 526765
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732)	GWÓŹDŹ ADAM, GWÓŹDŹ MARCIN AUTO-MOTOR SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autosiatki.pl
(540)

(531) 26.04.09, 27.05.01
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(510), (511) 12 Siatki bagażowe do pojazdów, Uchwyt na rzep do bagażnika samochodowego, Uchwyt samochodowy do gaśnicy, Torba-organizer do bagażnika samochodowego.

(111) 346673
(220) 2021 03 30
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) KWIECIEŃ FILIP FK, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KYOTO SUSHI
(540)

(210) 526849

(531) 26.11.01, 26.11.08, 28.03.99, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, stołówek, usługi restauracji samoobsługowych, usługi cateringowe, organizowanie
imprez okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 346674
(220) 2021 04 22
(210) 527854
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732)	GRUPA DROGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe wyroby, materiały, elementy, półfabrykaty
i konstrukcje dla potrzeb budownictwa i inżynierii budowlanej, Materiały do budowy dróg (z metalu), 19 Niemetalowe wyroby, elementy
i materiały dla potrzeb budownictwa, Beton, Żelbet, Asfalt, Bitumy, Asfaltobeton, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Nawierzchnie
drogowe, Nawierzchnie drogowe asfaltowe, Nawierzchnie drogowe
z mieszanin asfaltowych, Nawierzchnie drogowe mineralno-asfaltowe, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Mieszanki na bazie kruszyw i asfaltu lub bitumów na nawierzchnie drogowe, w tym również dodatkowo modyfikowane środkami chemicznymi, Nawierzchnie drogowe
na bazie smoły epoksydowej, Nawierzchnie tłuczniowe, Kruszywa
i surowce mineralne dla potrzeb budownictwa, zwłaszcza drogowego i komunikacyjnego, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna: metalowych
wyrobów, materiałów, elementów, półfabrykatów i konstrukcji dla potrzeb budownictwa i inżynierii budowlanej, materiałów do budowy
dróg (z metalu), niemetalowych wyrobów, elementów i materiałów
dla potrzeb budownictwa, betonu, żelbetu, asfaltu, bitumy, asfaltobetonu, betonowych płyt do nawierzchni drogowych, nawierzchni
drogowych, nawierzchni drogowych asfaltowych, nawierzchni drogowych z mieszanin asfaltowych, nawierzchni drogowych mineralno-asfaltowych, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek na bazie
kruszyw i asfaltu lub bitumów na nawierzchnie drogowe, w tym również dodatkowo modyfikowanych środkami chemicznymi, nawierzchni drogowych na bazie smoły epoksydowej, nawierzchni tłuczniowych, kruszywa i surowców mineralnych dla potrzeb budownictwa,
zwłaszcza drogowego i komunikacyjnego, Obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów

budowlanych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, 36 Dzierżawa
nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
Obrót nieruchomościami, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, Usługi inwestycyjne, Obsługa inwestycyjna w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Budownictwo ogólne, przemysłowe i specjalistyczne
oraz prace inżynieryjno-budowlane, montażowe, instalacyjne i izolacyjne, wraz z makroniwelacją terenów, pracami hydrotechnicznymi
i wykonawstwem kompletnej infrastruktury towarzyszącej budynkom i budowlom, Remonty budowlane, modernizacje, rozbudowy,
renowacje, konserwacje i prace związane z utrzymaniem właściwego
stanu technicznego istniejących obiektów, zwłaszcza w zakresie budownictwa i obiektów komunikacyjnych, w tym mostów i wiaduktów,
autostrad i innych dróg, a także obiektów związanych z ochroną środowiska, w tym kanalizacji, Prace rozbiórkowe istniejących obiektów,
Nadzór budowlany, obsługa inwestycyjna, Roboty drogowe, Budowanie dróg, Budowanie jezdni, Budowanie ulic, Budowanie rond, Budowanie parkingów, Budowanie utwardzanych miejsc parkingowych,
Budowanie autostrad, Budowanie fundamentów dróg, Budowanie
fundamentów, Usługi powierzchniowego utrwalania dróg, Remontowanie dróg, Remontowanie jezdni, Remontowanie ulic, Remontowanie rond, Remontowanie parkingów, Remontowanie utwardzanych
miejsc parkingowych, Remontowanie autostrad, Remontowanie
fundamentów dróg, Remontowanie fundamentów, Roboty sieciowe,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa sieci wodociągowych, Budowa sieci ciepłociągowych, Budowa sieci kanalizacyjnych, Budowa
sieci gazociągowych, Remonty rurociągów, Remonty sieci wodociągowych, Remonty sieci ciepłociągowych, Remonty sieci kanalizacyjnych, Remonty sieci gazociągowych, Naprawcze roboty budowlane,
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Roboty ziemne, Makroniwelacje, Niwelacje, Burzenie konstrukcji, Doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Przygotowanie terenu [budownictwo], Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 40
Obróbka i przetwarzanie materiałów, Obróbka materiałów odpadowych, Usługi w zakresie obróbki materiałów budowlanych (z rozbiórki) i ich utylizacja, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów
[odzyskiwanie surowców wtórnych], Usuwanie warstw nawierzchniowych, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów,
42 Usługi w zakresie doradztwa, projektowania i ekspertyz, Usługi
projektowania, Doradztwo projektowe, Projektowanie budynków,
Usługi w zakresie projektowania budynków, Projektowanie konstrukcji, Opracowywanie projektów budowlanych, Badania projektów
inżynieryjnych, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Planowanie projektów technicznych, Sporządzanie raportów projektowych,
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Technologiczne badania projektowe, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie
dróg, Projektowanie sieci autostrad, Projektowanie autostrad, Badania dotyczące projektowania, Planowanie [projektowanie] budynków,
Projektowanie budynków przemysłowych, Usługi projektowania architektonicznego, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Usługi
projektowania technologicznego, Usługi w zakresie projektowania
technicznego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Usługi projektowania na zamówienie,
Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie
naukowe i technologiczne, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi projektowe związane
z nieruchomościami, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania,
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie i opracowywanie produktów
inżynieryjnych, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Oceny techniczne związane z projektowaniem, Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Planowanie projektów
technicznych w dziedzinie inżynierii, Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, Usługi projektowania architektonicznego
w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, Pomiary gruntów i dróg,
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Doradztwo techniczne związane z technologią cięcia dróg, Miernictwo drogowe, Badania inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Prace inżynieryjne, Usługi inżynieryjne, Inżynieria (prace inżynieryjne).

(111) 346675
(220) 2021 04 22
(210) 527877
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KUDROŃ KAMIL, Straszęcin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maximiliano
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Bielizna, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 346676
(220) 2021 04 22
(210) 527893
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) OTRĘBA ADAM, OTRĘBA BENEDYKT, STYCZYŃSKI JERZY,
SZCZERBIŃSKI ZBIGNIEW, MARTINEK LESZEK DŻEM
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻEM
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Desery owocowe, Dżemy, Powidła,
Konfitury, Marmolady, Dżemy owocowe, Dżemy warzywne, Żele
owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
Galaretki, Gotowane owoce, Kompozycje owoców przetworzonych,
Konserwy z owocami, Krojone owoce, Marmolady owocowe, Owoce
gotowane, Owoce konserwowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane w słoikach, Owoce przetworzone, Pasta z owoców, Pasty
do smarowania składające się głównie z owoców, Pektyna owocowa,
Słodkie nadzienia z owoców, Pasta z owoców tłoczonych, Miąższ
owoców, Przeciery owocowe, Galaretki owocowe, Przekąski z owoców, Przetwory owocowe, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe
pasty do smarowania, Owoce marynowane, Owoce aromatyzowane,
Pokrojone owoce, Sfermentowane owoce, Owoce w puszkach, Przekąski na bazie owoców, Produkty z suszonych owoców.
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(510), (511) 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje
dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna,
Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii,
Usługi czyszczenia zębów, Usługi dentystyczne, Usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi medyczne, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne.

(111) 346678
(220) 2021 04 22
(210) 527925
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732)	LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Gynevag plus
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego, Lecznicze żele do ciała, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Wyroby medyczne nieaktywne w postaci globulek dopochwowych, Wyroby medyczne w formie żelu dopochwowego, Globulki dopochwowe zawierające kwas hialuronowy, Środki
nawilżające do pochwy, Chemiczne tabletki dopochwowe, Środki
do higieny intymnej dla kobiet, Intymne preparaty nawilżające.
(111) 346679
(220) 2021 04 22
(210) 527926
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732)	LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Femicare
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego, Lecznicze żele do ciała, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Wyroby medyczne nieaktywne w postaci globulek dopochwowych, Wyroby medyczne w formie żelu dopochwowego, Globulki dopochwowe zawierające kwas hialuronowy, Środki
nawilżające do pochwy, Chemiczne tabletki dopochwowe, Środki
do higieny intymnej dla kobiet, Intymne preparaty nawilżające.
(111) 346680
(220) 2021 04 22
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) STOLARCZYK MATEUSZ, Sieniczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA ZE SMAKIEM
(540)

(210) 527928

(111) 346677
(220) 2021 04 22
(210) 527916
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) ORTODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortodent clinics, clear aligner, lab
(540)
(591) żółty, zielony
(531) 02.09.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby piekarnicze],
Wyroby piekarnicze, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie wyrobów
piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej.

(591) fioletowy, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25

(111) 346681
(220) 2021 04 23
(210) 527943
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) OLSZEWSKI PRZEMYSŁAW FIZJOP.OL, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIZJOP.OL FIZJOTERAPIA
(540)

(591) fioletowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.16
(510), (511) 44 Fizjoterapia.
(111) 346682
(220) 2015 04 20
(210) 441634
(151) 2021 09 20
(441) 2015 08 03
(732)	NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fosMagnum
(510), (511) 44 Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie,
Ogrodnictwo.
(111) 346683
(220) 2019 01 17
(210) 494914
(151) 2021 09 23
(441) 2019 03 04
(732) SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UP AND GO
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe, bankowość online, doradztwo w sprawach
finansowych.
(111) 346684
(220) 2019 12 16
(210) 508095
(151) 2021 10 11
(441) 2020 02 03
(732)	AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jaskółka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa oraz z wyłączeniem win.
(111) 346685
(220) 2019 12 16
(210) 508117
(151) 2021 10 11
(441) 2020 01 27
(732)	AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Słowik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa oraz z wyłączeniem win.
(111) 346686
(220) 2020 06 12
(210) 514681
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,
Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWA
(510), (511) 8 ręczne urządzenia do obróbki żywności, sztućce, noże,
szczypce, otwieracze puszek, noże do sera, łupaki, deski, tarki, 29
nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane,
jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka,
produkty mleczne, oleje jadalne, oliwy, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, konfitury, bakalie, rodzynki, orzechy,
30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, lizaki, desery, ciasta i ciastka, lody, desery lodowe, wyroby na bazie kakao i czekolady, kakao, czekolada, czekoladki, batony, bombonierki,
kawa, herbata, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, ta-

pioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki,
bułeczki słodkie, miód, miód z dodatkami, syropy i melasa, drobiny
kajmakowe, kajmak z dodatkiem sera, 32 piwo, piwo słodowe, piwo
imbirowe, piwo miodowe, brzeczka piwna, soki i napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty miodowe
i owocowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, soki i napoje
izotoniczne, soki owocowe z dodatkiem miodu, syropy, preparaty
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary
owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 33 alkohole, napoje
alkoholowe, miody pitne, likiery, nalewki, wódki, wina, koniak, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, w tym serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych w tym serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, w tym serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, w tym serów, wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz napojów, akcesoriów kuchennych,
43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi
związane z przygotowywaniem dań, żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, puby.

(111) 346687
(220) 2020 08 28
(210) 517574
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) KOCH&PARTNERS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cotton Gang
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami.
(111) 346688
(220) 2020 09 07
(210) 517935
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732)	GURGUL MARIUSZ PIANOFORTE AGENCJA ARTYSTYCZNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEMOD
(510), (511) 15 akordeony, automaty perkusyjne, bandoneony, drewniane dęte instrumenty muzyczne, elektroniczne syntezatory jako
instrumenty muzyczne, elektroniczne urządzenia muzyczne do instruktażu, elektroniczne urządzenia muzyczne do ćwiczenia, elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty blaszane, instrumenty
dęte, instrumenty elektroniczne, elektroniczne sterowane komputerowo urządzenia muzyczne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty
dęte drewniane, instrumenty muzyczne dęte, instrumenty muzyczne
dla dzieci, instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikroprocesora, instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, instrumenty muzyczne zawierające
układy do modyfikacji sygnałów dźwiękowych, muzyczne instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe, języczki, katarynki, czelesty,
elektroniczne keyboardy [instrumenty muzyczne], elektryczne keyboardy [instrumenty muzyczne], fisharmonie, fortepiany, klawesyny,
organy, pianina, pianole, akustyczne basy, altówki, bałałajki [strunowe
instrumenty muzyczne], bandżo, basy [instrumenty muzyczne], cymbały, cytry, elektryczne gitary basowe, gitary, gitary akustyczne, gitary basowe, gitary elektryczne, harfy, instrumenty strunowe uderzane, kontrabasy, liry, lutnie, mandole, mandoliny, instrumenty
klawiszowe [muzyczne], 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budynki przenośne z materiałów niemetalowych, budynki niemetalowe
przenośne,
części
modułowe
(niemetalowe-)
do budowania budynków prefabrykowanych, domy modułowe, niemetalowe, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu],
garaże prefabrykowane, nie z metalu, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, stoiska
targowe, targowe (pawilony-), pawilony targowe (niemetalowe-),
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modułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, 25 odzież, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie,
bielizna damska, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla
dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, sukienki damskie, suknie
wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez
rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, artykuły gimnastyczne i sportowe, deski
do uprawiania sportów wodnych, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli
do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, kije do gier,
kosze do gry w koszykówkę, ławki do użytku sportowego, łyżworolki,
łyżwy, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń
fizycznych wyposażone w ciężarki, narty, piłki do ćwiczeń, piłki jako
sprzęt sportowy, platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowania, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
rakiety do tenisa, rakiety do squasha, rękawice do gier, siatki do celów sportowych, stacjonarne rowery treningowe, sprzęt do ćwiczeń
fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, taśmy do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, worki treningowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], 29 mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, 32 napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja
wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów
handlowych, promocja targów do celów handlowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie
działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie targów
handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami
muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
żywności, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
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sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów,
informacje na temat sprzedaży produktów, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie
produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych,
promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, udostępnianie analiz sprzedaży, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży,
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakresie analizy rynków
dotyczące sprzedaży towarów, usługi zarządzania sprzedażą, 37 instalowanie stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targowych,
instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, budowa
stoisk na targach handlowych i wystawach, usługi instalacji komputerów, instalacja systemów komputerowych, instalacja sieci komputerowych, modernizowanie sprzętu komputerowego, instalacja
sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie
komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją
i naprawą sprzętu komputerowego, usługi budowlane, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi
odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizowanie imprez muzycznych, publikacja kalendarzy imprez,
organizowanie imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi
rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy
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rozrywkowe, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informacyjnych, inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki
komputerowej, opracowywanie sieci komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, testowanie
sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
badania technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, usługi monitorowania systemów komputerowych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów
komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo
w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, usługi w zakresie
grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja
systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania
systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi doradcze
w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, usługi tworzenia kopii zapasowych
w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich,
43 udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, doradztwo kulinarne, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego
żywność i napoje, usługi restauracyjne.

(111) 346689
(220) 2020 12 08
(210) 521909
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	NOFSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NOFSZA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług
dla osób trzecich, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, analiza odbioru reklamy, analizy odbioru reklamy,
analizy w zakresie reklamy, kampanie marketingowe, gromadzenie in-

formacji związanych z reklamą, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing cyfrowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing dotyczący promocji, marketing
internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, optymalizacja stron internetowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja materiałów reklamowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja reklam, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych,
promocja sprzedaży, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, przygotowywanie kampanii reklamowych, reklama, 41 administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, losowanie nagród [loterie], organizowanie
i prowadzenie loterii, organizowanie loterii, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, usługi loterii.

(111) 346690
(220) 2020 12 15
(210) 522190
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPPT PAN
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia obrazujące do celów naukowych,
urządzenia testujące termoczułe do celów naukowych, urządzenia
do diagnozy w celach naukowych, urządzenia do nagrywania, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, urządzenia do rejestrowania
i nagrywania danych, oprogramowanie edukacyjne, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne do nauczania, 16 afisze, plakaty, arkusze
informacyjne, artykuły biurowe, ilustrowane albumy, biuletyny informacyjne, biuletyny-materiały drukowane, książki, podręczniki-książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, plakaty reklamowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, podręczniki, podręczniki
pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki instruktażowe, podręczniki edukacyjne, katalogi,
fotografie, periodyki, czasopisma-periodyki, periodyki-czasopisma,
broszury, czasopisma branżowe, kalendarze, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, drukowane materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne i instruktażowe, prospekty, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowane, druki, drukowane foldery informacyjne,
czasopisma fachowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
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materiały piśmienne, drukowane raporty z badań, drukowany materiał promocyjny, gazety, materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, notatniki, materiały biurowe z papieru
i kartonu zawarte w tej klasie, publikacje encyklopedyczne, ulotki, papierowe materiały dydaktyczne, 41 organizowanie i obsługa
konferencji, usługi edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, usługi
doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi rozrywkowe,
edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod
nauczania przetwarzania danych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku, usługi dotyczące
edukacji technologicznej, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
usługi doradcze w zakresie edukacji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji i nauczania, badania edukacyjne, pokazy edukacyjne,
szkolenia edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, organizowanie
sympozjów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie, publikowanie materiałów drukowanych, usługi instytutów
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach
dydaktycznych, 42 badania naukowe, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy
naukowe, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, publikowanie informacji
naukowych, badania w dziedzinie techniki, usługi badawcze, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi naukowe, usługi naukowe
i technologiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie projektowania naukowego, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, analizy naukowe wspomagane komputerowo,
opracowywanie badań technicznych, badania i opracowywanie
projektów technicznych, ekspertyzy w zakresie technologii, usługi
w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi badawczo-rozwojowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, wykonywanie pomiarów,
projektowanie techniczne, projektowanie naukowe i technologiczne,
usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 346691
(220) 2020 12 21
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) BOROWICZ-REUTT KINGA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Edenika
(540)

(210) 522441

(591) zielony, czarny
(531) 05.03.15, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki na bazie ziół, 5 preparaty farmaceutyczne
i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa
i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecznicze,
oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze i wspierające, suplementy
diety, maści i mazidła do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty medyczne do odchudzania, pastylki
i pigułki do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do czyszczenia i odświeżania powietrza, środki przeciwbólowe
i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
leki uspokajające i wzmacniające, preparaty witaminowe, preparaty
weterynaryjne, 30 herbaty, przyprawy, zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie
herbat, przypraw i ziół.
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(111) 346692
(220) 2021 01 19
(210) 523329
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) D. F. J. VINHOS, S.A., Vila Cha De Ourique (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The New Portugal
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.07
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Wina.
(111) 346693
(220) 2021 02 05
(151) 2021 09 15
(441) 2021 05 31
(732) JOBS.BG EOOD, Sofia (BG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEV.EU
(540)

(210) 524173

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Publikowanie tekstów
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy
i kariery zawodowej, Usługi przeglądu prasy, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 38 Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów,
dokumentów, wiadomości i danych, Usługa łączności elektronicznej
za pomocą komputera, Usługi w zakresie komunikacji interaktywnej,
Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Usługi dotyczące
bramek telekomunikacyjnych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub
Internetu, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Dostęp
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do stron
internetowych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu do forów internetowych,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Udostępnianie pokojów rozmów
[chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści
multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających
informacje na szeroki wachlarz tematów, Komunikacja elektroniczna
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, Poczta elektroniczna, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wiadomości elektroniczne, Obsługa lokalnych sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging),
Transmisja wiadomości i aktualności, Elektroniczna transmisja wiadomości, Agencje informacyjne, 41 Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Redagowanie tekstów (innych niż teksty

64

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022

reklamowe), Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
[micro-publishing], Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja kalendarzy imprez, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie
uzupełniające [pomaturalne], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Informacja
o edukacji, Usługi reporterskie, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
reportaży do kilku stacji, Fotoreportaże, Programowanie serwisów
informacyjnych do transmisji przez Internet, Informacja o imprezach
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych.

(111) 346694
(220) 2021 02 11
(210) 524467
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe PULPETY WIEPRZOWE
klasyczne w sosie pomidorowym z ryżem CLASSIC PORK
MEATBALLS IN TOMATO SAUCE WITH RICE TWÓJ WYBÓR PERŁA
RYNKU FMCG 2020 ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min. i gotowe
(540)

(591) czerwony, brązowy, żółty, biały, czarny, niebieski, złoty, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 08.05.01, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.24, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 13.03.07,
17.01.09, 11.03.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(111) 346695
(220) 2021 02 16
(210) 524747
(151) 2021 10 21
(441) 2021 04 06
(732)	ŁAZARSKI MARCIN ART GROUP, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S ŚPIEWAJ ŚWIADOMIE
(540)

(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakresie nauki śpiewu, Usługi prowadzenia kursów śpiewu, Usługi związane z organizowaniem i prowadzenie szkoleń muzycznych online,
Usługi w zakresie nauczanie w dziedzinie emisji głosu, Kształcenie,
Rozrywka, usługi w zakresie kultury, Publikowanie on-line, Publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, Publikacja filmów szkoleniowych online, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikacja materiałów muzycznych, Publikowanie książek,
Publikowanie piosenek, Usługi trenerskie, Informacja o imprezach
rozrywkowych, Porady w zakresie edukacji, Instruktaże, Nauczanie,
Prowadzenie szkół w tym szkół muzycznych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów.

(111) 346696
(220) 2021 02 19
(210) 524997
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ERIMPO
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(111) 346697
(220) 2021 02 19
(210) 524998
(151) 2021 09 06
(441) 2021 05 17
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADESYN
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(111) 346698
(220) 2021 02 23
(210) 525087
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Posnet VERO
(510), (511) 9 Urządzenia fiskalne, Kasy i drukarki rejestrujące, kasy
i drukarki fiskalne, kasy wirtualne jako aplikacje lub oprogramowanie, Drukarki kart, drukarki paragonowe i biletowe, wagi, skanery kodów kreskowych, monitory dotykowe, terminale dotykowe, Drukarki
paragonowe, kolektory danych, Oprogramowanie, części i akcesoria
do urządzeń fiskalnych, Czytniki kart magnetycznych, Weryfikatory
cen, Cenówki elektroniczne, Monitory i terminale fiskalne, Systemy
typu POS/EPOS, kasy komputerowe, Komputerowe systemy fiskalne,
Elektroniczne kasy rejestrujące, Programy komputerowe stosowane
do elektronicznych systemów kasowych, Elektroniczne urządzenia
fiskalne zawierające oprogramowanie, Elektroniczne systemy fiskalne stanowiące sieci komunikacyjne składające się z urządzeń fiskalnych współpracujących ze sobą oraz oprogramowania, Aplikacje
fiskalne do pobrania, Kasy i drukarki rejestrujące online, Aplikacje
fiskalne nie do pobrania, 42 Usługi kas i drukarek fiskalnych on-line,
Usługi kas wirtualnych on-line.
(111) 346699
(220) 2021 02 23
(210) 525124
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732)	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM Hyaluron anti-aging.
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 29.01.04

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 24.17.01, 24.17.02

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

65

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, Kosmetyki zapobiegające
starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne,
Emulsje kosmetyczne, Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy
jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, Kosmetyki kolorowe,
Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Środki upiększające, Środki
perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy
nielecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki
przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające
nie do celów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki do czyszczenia zębów,
Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym,
Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, Olejki do celów leczniczych
i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku
medycznego, Preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne,
Środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Preparaty
przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki
odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji
rąk, Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, Preparaty
i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(510), (511) 19 Złącza drewniane, Systemy plastikowe oraz z tworzyw sztucznych do montowania desek i elementów drewnianych,
Mocowania, konektory, złącza i uchwyty do montowania i łączenia
desek oraz elementów drewnianych, Elementy złączne do desek
i elementów drewnianych, Złącza kompensacyjne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Złącza frezowane w panelach i płytach drewnianych z plastikowym elementem obcym
umożliwiającym ułożenie deski w jodłę klasyczną bez użycia prawej
i lewej klepki, Podłogi niemetalowe, Podłogi z drewna, Deski, Deski
parkietowe, Deski podłogowe, Deski podłogowe klejone i nieklejone, Panele podłogowe, Parkiety, mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki podłogowe parkietowe, Listwy przypodłogowe, Podłogi
hybrydowe z warstwą wierzchnią z drewna i rdzeniem, w którego
składzie jest proszek kamienny oraz żywice PCV, Podłogi z PCV, Podłogi hybrydowe z warstwą wierzchnią z drewna oraz z rdzeniem,
w którego składzie jest proszek kamienny oraz żywice, Podłogi laminatowe, Podłogi pływające, Podłogi gumowe, Podłogi z imitacji
drewna, Cokoły, Tarcica podłogowa, Deski tarasowe, Drewniane
elementy na tarasy i balkony, Drewno, piłowane, heblowane, obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, Schody
niemetalowe, Schody drewniane, Tralki, Balustrady, Poręcze, Forniry,
Drewno na fornir, Boazeria drewniana, Niemetalowe elementy montażowe, elementy montażowe plastikowe lub z tworzyw sztucznych,
Niemetalowe: profile dla budownictwa, futryny, pochwyty, antaby,
sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy,
nadproża, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze, zasuwy, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki, złączki.

(111) 346700
(220) 2021 02 24
(210) 525159
(151) 2021 09 13
(441) 2021 05 24
(732)	Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.,
Pekin (CN)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 346702
(220) 2021 02 25
(210) 525213
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 07
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KARMELOS
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.

(531) 28.03.99
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Nielecznicze napoje na bazie herbaty,
Napoje na bazie rumianku, Cukier, Miód, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Owies łuskany, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie
ryżu, Ryż błyskawiczny, Chipsy [produkty zbożowe], Makaron błyskawiczny, Batony zbożowe, Lody, Jogurt mrożony [lody spożywcze],
Przyprawy, Napoje na bazie kawy.
(111) 346701
(220) 2021 02 24
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fold down system OPTI LOCK
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01

(210) 525177

(111) 346703
(220) 2021 02 25
(210) 525214
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IBIZKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(111) 346704
(220) 2021 02 25
(210) 525215
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIRELKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
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(111) 346705
(220) 2021 02 25
(210) 525216
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TYMONKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(111) 346706
(220) 2021 02 25
(210) 525218
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEVINKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(111) 346707
(220) 2021 02 25
(210) 525221
(151) 2021 09 10
(441) 2021 05 24
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPARTAKUS
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(111) 346708
(220) 2021 02 26
(210) 525280
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) czater
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie do monitorowania, analizy,
kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Aplikacje biurowe
i biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, Oprogramowanie do optymalizacji kampanii PPC [Pay Per
Click], Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie typu wirtualny asystent, Oprogramowanie do systemów rezerwacji, Oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami, Aplikacje do zarządzania kalendarzem zapisów na wydarzenia, warsztaty, spotkania, Elektroniczne
terminarze osobiste, Elektroniczne plany dnia, Elektroniczne organizery wydarzeń i spotkań, Oprogramowanie dla usług web callback (wykonywania połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę
www) oraz protokołu VoiP, Oprogramowanie komputerowe do video-czatów, Oprogramowanie do użytku w komunikacji grupowej, mianowicie w zamieszczaniu postów, przypomnień i wiadomości z komunikatorów, współdzieleniu plików, synchronizacji kalendarzy i integracji
z zewnętrznymi dostawcami usług, Oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, 35 Zarządzanie relacjami z klientami,
Planowanie strategii marketingowych, Reklama i marketing, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,

Badania konsumenckie, Kampanie marketingowe, Skomputeryzowane
gromadzenie indeksów klientów, Zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Automatyczne przetwarzanie danych,
Marketing cyfrowy, Planowanie spotkań biznesowych, w tym on-line,
Zarządzanie terminarzem spotkań, Usługi umawiania spotkań [usługi
biurowe], Usługi umawiania spotkań on-line, Przetwarzanie danych
dotyczących terminarzy spotkań, Usługi przypominania o spotkaniach [usługi biurowe], Potwierdzanie umówionych spotkań dla osób
trzecich, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
Oprogramowanie kolejkowe, mianowicie oprogramowanie do koordynowania pozycji kolejkowej i zarządzania nią, automatycznego oddzwaniania i przekazywania wiadomości, Oprogramowanie do sporządzania wiadomości, Oprogramowanie do automatyzacji, koordynacji
i zarządzania funkcjami automatycznego oddzwaniania, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego,
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie
handlu elektronicznego, Usługi aukcyjne online, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać
opinie, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu online
w zakresie licytacji elektronicznych oraz wystawiania ocen online, 38
Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna wymiana
danych, Usługi elektronicznej transmisji głosu, danych, obrazów, sygnałów i wiadomości, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [czatroomów] oraz forów
internetowych, Telekomunikacja, Usługi poczty elektronicznej, Usługi
chatroomów, Udostępnianie usług czatu głosowego, Zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
Usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja strumieniowego dźwięku i nagrań audiowizualnych przez internet, Usługi transmisji danych
dostępne za pomocą kodu dostępu, Transmisja sygnałów do handlu
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych
i systemów komunikacji danych, Wiadomości internetowe, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu,
Dostarczanie powiadomień o terminach, Usługi web callback (wykonywanie połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę
www) oraz protokołu VoiP, Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, 42 Usługi dostawców usług aplikacyjnych, Usługi
doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, Doradztwo dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Integracja oprogramowania komputerowego,
Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz
i sprawozdawczości handlowej, Instalacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Tworzenie oprogramowania
wykorzystującego sztuczną inteligencję i systemy uczenia maszynowego, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Usługi
doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych, Oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej,
Udostępnianie oprogramowania komputerowego online nie do pobrania, będącego platformą do zintegrowanej automatyzacji procesów zrobotyzowanych, zautomatyzowanych operacji opracowywania
oprogramowania, zautomatyzowanych testów, zautomatyzowanego
zarządzania infrastrukturą IT i zautomatyzowanych operacji w centrach
danych, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników
programów komputerowych, Usługi wsparcia technicznego w zakresie
oprogramowania komputerowego, Konserwacja, instalacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zarządzania i monitorowania
kontaktów oraz interakcji z klientem.

Nr 2/2022
(111) 346709
(220) 2021 03 01
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) CHOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOP CHOP
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 525326

(531) 26.05.16, 14.07.20, 27.05.01
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 42 Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi graficzne,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Opracowywanie
oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo
projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych
stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie
stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Tworzenie i dostarczanie stron
internetowych osobom trzecim, Tworzenie i projektowanie stron
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich,
Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Instalowanie stron
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron
internetowych, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Usługi w zakresie
projektowania witryn internetowych.
(111) 346710
(220) 2021 03 02
(210) 525426
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) FUNDACJA KOM, Milicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolnośląski WZORNIK mozaika tradycji dolnośląska bombka
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(540)

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 28 Artykuły sportowe, Kule [gry], Artykuły do zabawy dla
dzieci, Figurki do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Gry, Piłki do gier i zabaw, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Woreczki wypychane ziarenkami w formie zabawek, Zabawki, Niejadalne ozdoby
choinkowe, Ozdoby choinkowe, Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy], Choinki [sztuczne], Choinki
z materiałów syntetycznych, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Zabawkowe choinki, Sztuczne
choinki, Świeczniki na choinki, Dzwonki na choinkę, Dekoracje i ozdoby choinkowe, Dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji,
Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Zabawki w postaci śnieżnych
kul, Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Świąteczne skarpety na prezenty, Ornamenty choinkowe,
Uchwyty na świeczki choinkowe, Ozdoby choinkowe [inne niż jadalne lub służące do oświetlenia], Okrycia na stojaki choinkowe, Grające
ozdoby choinkowe, Choinkowe spódnice [materiały w kształcie koła
zakrywające stojak], Konfetti, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, Strzelające zabawki z niespodzianką [atrakcje
na przyjęcia], Tuby strzelające na imprezy, Grzechotki, Drewniane
klocki do budowania [zabawki], Klocki do budowy [zabawki], Klocki
do zabawy, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które
można wzajemnie łączyć, Klocki do łączenia [zabawki].
(111) 346711
(220) 2021 03 03
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) ĆWIKŁA BOLESŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be yourself
(540)

(210) 525506

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 346712
(220) 2021 03 04
(210) 525561
(151) 2021 09 20
(441) 2021 05 31
(732) SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERNOVA DEVELOPMENT

68

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022

(540)

(732) WÖRDEKEMPER ANDREAS, Rietberg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURALNIE ROLNIK REGIONALNY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi doradztwa związane
z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 Usługi
doradztwa budowlanego, Budownictwo, Budownictwo komercyjne,
Budownictwo mieszkaniowe, Nadzór budowlany.
(111) 346713
(220) 2021 03 04
(210) 525562
(151) 2021 09 20
(441) 2021 05 31
(732) SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPERNOVA DEVELOPMENT
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi doradztwa związane
z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi doradztwa budowlanego, Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Nadzór budowlany.
(111) 346714
(220) 2021 03 09
(210) 525766
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Ekoproflex
(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 Żywice syntetyczne półprzetworzone, 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.
(111) 346715
(151) 2021 10 12

(220) 2021 03 08
(441) 2021 06 21

(210) 525799

(591) zielony, jasnozielony, żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.07, 26.13.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, Przetworzone owoce i warzywa
[w tym orzechy, warzywa strączkowe], Przetworzone grzyby, Oleje
i tłuszcze, Owoce [mrożone], Owoce [konserwowane], Marmolady,
Konfitury, Mrożone warzywa, Galaretki, Żelatyna, Kompoty, Pasty
owocowe i warzywne, Pasty mięsne, Mięso, Ryby, Owoce morza,
Mięczaki, Jajka, 30 Cukier, słodziki naturalne, słodkie polewy i nadzienia, produkty pszczele do celów spożywczych, Przetworzone
zboża i skrobia do żywności oraz wyroby z nich, Dodatki piekarnicze,
Drożdże, Przetworzone zboża, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Słodycze [cukierki],
Batoniki czekoladowe, Guma do żucia, Sól kuchenna, Przyprawy,
Przyprawy korzenne, aromaty do napojów, Ryż, Pikantne sosy i pasty, Sos czatnej, Mąka, Kawy, herbaty, kakao i ich zamienniki, Miód,
Makarony suszone i świeże, Kluski, Knedle, Pieczywo, Ciasta, Torty,
Herbatniki, Lody, kremy mrożone, sorbety, Płatki zbożowe, Chleb,
Wypieki i wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 31 Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, Świeże owoce, Świeże warzywa, Świeże orzechy,
Świeże zioła, Warzywa [świeże], Zboża nieprzetworzone, Produkty
rolne, Produkty ogrodnicze, Produkty leśne, Produkty akwakultury,
Grzyby.
(111) 346716
(220) 2021 03 10
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 21
(732) ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW,
PROWINCJA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OAT Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
(540)

(210) 525889

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Czasopisma
[periodyki], gazety, Kalendarze, Książki, prospekty, Publikacje drukowane, Śpiewniki, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Ulotki,
Cenniki, Naklejki, Artykuły biurowe, Artykuły i materiały piśmienne,
Broszury, Poradniki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 35 Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych
materiałów drukowanych i artykułów papierniczych oraz wyposażenia edukacyjnego, afiszy, plakatów, biuletynów informacyjnych,
czasopism [periodyków], gazet, kalendarzy, książek, prospektów,
publikacji drukowanych, śpiewników, ulotek, cenników, naklejek,
artykułów biurowych, artykułów i materiałów piśmiennych, broszur,
poradników, materiałów szkoleniowych i instruktażowych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 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), Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy
z blogerami, Usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, interne-
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towych i telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych,
pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Analizy rynkowe, Badania opinii publicznej,
Telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, Wynajmowanie miejsca na reklamę, Publikowanie tekstów reklamowych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja religijna, Produkcja filmów, innych niż
reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Reżyseria filmowa,
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie książek, Prowadzenie
blogów on-line, w tym blogów o tematyce religijnej, filozofii, stylu
i sposobie życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie religii, filozofii, stylu i sposobu
życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji
i oświacie, w tym w obszarze religii, 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 religii, 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 religii, filozofii,
stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze
religii filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi festiwali i 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, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Organizowanie, produkcja i wystawianie programów
i spektakli telewizyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk muzycznych, Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych,
pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form
kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi
sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów.

towych i telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych,
pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Analizy rynkowe, Badania opinii publicznej,
Telemarketing, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, Wynajmowanie miejsca na reklamę, Publikowanie tekstów reklamowych, 41 Edukacja religijna, Produkcja filmów,
innych niż reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie książek,
Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce religijnej, filozofii, stylu i sposobie życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie religii, filozofii, stylu
i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze religii, 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 religii, 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 religii, filozofii, stylu
i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze religii filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów,
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi festiwali i 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, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Organizowanie, produkcja i wystawianie programów i spektakli
telewizyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk muzycznych,
Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania
filmów, widowisk, muzyki, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(111) 346717
(220) 2021 03 10
(210) 525890
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 21
(732) ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW,
PROWINCJA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OAT Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Czasopisma [periodyki], gazety, Kalendarze, Książki, prospekty, Publikacje
drukowane, Śpiewniki, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Ulotki,
Cenniki, Naklejki, Artykuły biurowe, Artykuły i materiały piśmienne,
Broszury, Poradniki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych materiałów drukowanych i artykułów papierniczych oraz
wyposażenia edukacyjnego, afiszy, plakatów, biuletynów informacyjnych, czasopism [periodyków], gazet, kalendarzy, książek, prospektów, publikacji drukowanych, śpiewników, ulotek, cenników, naklejek,
artykułów biurowych, artykułów i materiałów piśmiennych, broszur,
poradników, materiałów szkoleniowych i instruktażowych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 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), Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy
z blogerami, Usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, interne-

(111) 346718
(220) 2021 03 11
(210) 525916
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 21
(732) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) avpoland.com
(510), (511) 16 Publikacje książkowe, Czasopisma, Gazety, Podręczniki i książki, Instrukcje, Zakładki od książek, Fotografie, Pudełka kartonowe lub papierowe, Adresatki, Afisze, Almanachy, Plakaty, Albumy,
Artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, Przybory do pisania, Przyciski do papieru, Bloczki do pisania, Broszury informacyjne, Nalepki,
Notesy, Notatniki, Długopisy, Ołówki, Podstawki do długopisów
i ołówków, Temperówki, Wieczne pióra, Chorągiewki papierowe, Obwoluty, Okładki papierowe na dokumenty, Segregatory, Kalendarze,
Karty pocztowe, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi zdalnego nauczania za pomocą sieci
Internet, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego
i edukacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą
cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie
przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów tekstowych, audio, wizualnych, muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 Usługi eduka-
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cyjne, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie centrum
spotkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury, rozrywki i edukacji, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i planowanie przyjęć, Produkcja filmów i słuchowisk edukacyjnych, Sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne, Komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, Publikowanie książek,
Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów edukacyjnych, Tłumaczenia tekstów edukacyjnych, Publikacje elektroniczne on-line książek, albumów fotograficznych i periodyków, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw,
konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych w celach
kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi fotograficzne
i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi reporterskie,
Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, rozrywki i nauki.

(111) 346719
(220) 2021 03 18
(210) 526260
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) PANPHARMA Société anonyme, Luitré Dompierre (FR)
(540) (znak słowny)
(540) PANKAINE
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne i medyczne,
Produkty farmaceutyczne i medyczne zawierające środki znieczulające, Farmaceutyki do wstrzykiwań, Leki do wstrzykiwań stosowane
w znieczuleniu, Środki znieczulające do wstrzykiwań, Wziewne środki znieczulające, Substancje i preparaty farmaceutyczne do znieczulenia, Roztwory do wstrzykiwań, Leki do podawania dożylnego
w znieczuleniu.
(111) 346720
(220) 2021 03 19
(210) 526343
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732)	GSH Trademarks Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) Khor
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier],
Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol
na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Likier miętowy, Miód pitny, Napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny
cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce,
Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky,
Wino, Wódka.
(111) 346721
(220) 2021 03 19
(210) 526357
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732)	EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) radiostacja
(540)

(591) czerwony, niebieski, różowy, granatowy
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, Transmisja programów radiowych,
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie

transmisji telewizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 41 Usługi rozrywkowe
udostępniane dzięki strumieniom online, Radiowe programy rozrywkowe, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania,
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej.

(111) 346722
(220) 2021 03 19
(210) 526358
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732)	EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rdst
(540)

(591) różowy, niebieski, granatowy, czerwony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, Transmisja programów radiowych,
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 41 Usługi rozrywkowe
udostępniane dzięki strumieniom online, Radiowe programy rozrywkowe, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania,
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej.
(111) 346723
(220) 2021 03 19
(210) 526385
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) MARVIPOL GDAŃSK CHMIELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHMIELNA No 78
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01
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(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, 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
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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) 346724
(220) 2021 03 19
(210) 526392
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehabilika centrum rehabilitacji i medycyny wieku dojrzałego
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 346725
(220) 2021 03 21
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732)	GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gigi cukiernia
(540)

(591) czerwony, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01

(210) 526414
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(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery lodowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb
i bułki, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb o niskiej zawartości soli, Chleb z przyprawami, Chleb z rodzynkami, Chleb żytni,
Cienkie paluszki chlebowe, Grube paluszki chlebowe, Nadziewany
chleb, Paluszki chlebowe, Przekąski składające się głównie z chleba,
Świeży chleb, Tosty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki,
Bajgle, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki chrupkie, Bułka maślana
[brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka
owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki, Duże miękkie bułki, Herbatniki owsiane spożywcze, Miękkie bułeczki, Nadziewane kanapki,
Pieczywa chrupkie, Pieczywo owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Słodkie bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Ciasto biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu budyniowego
do tortów i ciast, Torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Torty
Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty truskawkowe, Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe], Bułeczki
z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta
czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta
w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta
z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Ciastka,
Ciastka czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na bazie jaj, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto śliwkowe,
Crème brûlée [przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe,
Eklerki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym,
Kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciastka
maślane w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane
z polewą czekoladową, Kruche ciasto, Lukrowane biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, Lukrowane ciasto, Magdalenki, Makaroniki
(ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze],
Mrożone wyroby piekarnicze, Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe, Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borówkami,
Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Podłużne biszkopty [ciastka], Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, Quiche [tarty],
Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki
typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty, Tarty
jajeczne, Świeże placki [ciasta], Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wiedeńskie wypieki, Wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem,
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Lody, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Jogurt mrożony [lody
spożywcze], Jadalne lody owocowe, Lody bez mleka, Lody mleczne,
Lody mleczne [lody], Lody aromatyzowane alkoholem, Lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody spożywcze, Lody truflowe,
Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Lody
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Wegańskie lody, Spożywcze
(lody-), Sorbety [wodne lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [lody],
Owocowe lody, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie,
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 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, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Usługi barów kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Usługi restauracji fast-food.

(111) 346726
(220) 2021 03 22
(210) 526416
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) RATTENBURY ANNA USŁUGI EDUKACYJNE, Bielsko-Biała (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIÑOS MUSICALES
(540)

(591) czerwony, niebieski, beżowy, zielony, szary, czarny, fioletowy,
żółty, brązowy, biały
(531) 02.05.20, 02.05.22, 22.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03,
26.01.14, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.22, 26.11.25
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], 16 Drukowane
materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Książki edukacyjne, 41 Nauczanie języków obcych.
(111) 346727
(220) 2021 03 23
(210) 526530
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) BUJAK DARIUSZ PROBITUM, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FD FLOORDO
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej.
(111) 346728
(220) 2021 03 24
(210) 526574
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(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, 27.05.17
(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 nauko-
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wych, 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) 346729
(220) 2021 03 24
(210) 526575
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EEE Energy and Environmental Engineering
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(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) 346730
(220) 2021 03 24
(210) 526577
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EEE Energy and Environmental Engineering
(540)

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(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
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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) 346731
(220) 2021 03 24
(210) 526578
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EEE Energy and Environmental Engineering
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(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) 346732
(220) 2021 03 24
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANT HUNTER
(540)

(210) 526601

(591) jasnobeżowy, zielony
(531) 05.03.13, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Oleje i tłuszcze jadalne,
Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, Gotowe dania
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warzywne, Sałatki gotowe, Placki smażone, Desery jogurtowe, Desery
mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Napoje mleczne,
Substytuty mięsa, wegańskie i wegetariańskie produkty z sybstytutami mięsa, Roślinne zamienniki mięsa, Desery na bazie sybstytutów
nabiału, Desery na bazie sztucznego mleka, Kiełbaski wegetariańskie,
Wędliny wegetariańskie, Pasty owocowe i warzywne, Pasty warzywne,
Pasty na bazie orzechów, Dania gotowe z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, Sałatki z wegetariańskimi i wegańskimi
zamiennikami mięsa, Wegańskie zamienniki mleka, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców
i warzyw lub ich mieszanek, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Batony zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb, Czekolada,
Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła
suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Naleśniki, Placki, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe
desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem,
Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, Wegańskie
lody, Ciasta wegańskie, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z zamienników mięsa, zamienników ryb lub warzyw, Gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem zamienników mięsa, zamienników
ryby lub warzyw, Kanapki, Chipsy jako produkty zbożowe, Chrupki
kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przekąski na bazie kukurydzy
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury – przeznaczone do spożycia przez ludzi, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona – przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Słód, 32 Napoje
bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody.

(111) 346733
(220) 2021 03 24
(210) 526593
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732)	GĄSIOROWSKA MARTYNA OPEN MIND MEDIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Planeta Dźwięku
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, Usługi informacyjne dla
konsumentów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Prowadzenie punktów sprzedaży następujących towarów: urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, Komputery i osprzęt komputerowy, Sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy,
Bezpieczniki, Aparaty i sprzęt fotograficzny, Czasopisma i wydawnictwa periodyczne, Usługi sprzedaży sprzętu audio w sieci online.
(111) 346734
(220) 2021 03 25
(210) 526669
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUTRO jest DZIŚ
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.18, 26.13.25

(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty
płatnicze, Karty kontroli dostępu magnetyczne lub kodowane, Karty
wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki kart, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane,
Komputery, Bankomaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale
elektroniczne do punktów sprzedaży, Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Programy
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspomagające
świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, Oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej,
Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji poufnych
informacji, 35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość,
Sporządzanie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, Prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, Analizy kosztów, Usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
Opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji
handlowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, Informacje handlowe,
Usługi polegające na rejestrowaniu, kompilacji, systematyzacji informacji dla pracowników banków, którzy sprzedają jednostki funduszy
inwestycyjnych oraz ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Prowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnych w środkach masowego przekazu z wykorzystaniem Internetu, Prowadzenie baz danych klientów instytucji finansowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie na rzecz spółek inwestycyjnych, banków i innych instytucji finansowych, Analizy i badania
rynku, Dystrybucja materiałów marketingowych i reklamowych, Prezentowanie produktów dla celów sprzedaży detalicznej, Prognozy
ekonomiczne, Doradztwo w zakresie wszystkich ww usług, Informacja o wszystkich ww usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36
Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowości internetowej,
Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków bankowych, Administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych
i międzynarodowych stosunkach bankowych, Usługi wykonywania
operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót towarami
giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, Zarządzanie funduszami
na zlecenie, Emisja papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont depozytowych, Gwarantowanie emisji
papierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone
na rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów wartościowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Usługi finansowo-inwestycyjne, Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych,
Usługi depozytowe, Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skry-
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tek sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi
inwestycyjne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania
w zakresie emerytur, Usługi zarządzania inwestycjami emerytalnymi,
Monitorowanie wyników inwestycji, Fundusze inwestycyjne, Usługi
świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, Usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo inwestycyjne, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie zakupów na raty [leasing],
Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia w zakresie
bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku nieruchomego,
Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali,
Usługi śledzenia i analizowania rynków finansowych, Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, Gromadzenie
funduszy od indywidualnych inwestorów, Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Inwestowanie
powierzonego kapitału zgromadzonego w jednym lub wielu specjalnie do tego celu utworzonych funduszach o różnym przeznaczeniu,
Doradztwo, sondaże, analizy i opinie finansowe w szczególności w zakresie zarządzania i inwestowania kapitału w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz
polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, Prognozy finansowe, Pośredniczenie w zbywaniu produktów finansowych, Zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Zawieranie umów ubezpieczenia, umów o prowadzenie rachunków bankowych, Usługi finansowe na rzecz spółek inwestycyjnych, banków i innych instytucji finansowych, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie
tworzenia, reprezentowania i zarządzania finansowego funduszami
inwestującymi w przedsiębiorstwa prywatne w różnych fazach rozwoju, Obliczanie wartości aktywów funduszy i portfeli, Oferowanie
i udzielanie ubezpieczenia na wypadek ryzyka wystąpienia skutków
zdarzeń losowych, usługi związane z prywatyzacją przedsiębiorstw
państwowych, inwestycje kapitałowe, Doradztwo w zakresie wszystkich ww usług, Informacja o wszystkich ww usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania
informacji, Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz
urządzenia satelitarne, Usługi udostępniania połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania
informacji, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie wiadomości internetowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie
forów internetowych on-line, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Udostępnianie forum on-line do prezentacji produktów lub wymiany opinii za pośrednictwem
skomputeryzowanej sieci, Elektroniczna transmisja danych do wnoszenia płatności dla użytkowników sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi agencji informacyjnej, Elektroniczny przekaz informacji i danych, w tym za pośrednictwem terminali komputerowych,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy z informacjami o produktach funduszy inwestycyjnych w Internecie, Usługi nadawania informacji dotyczących zarządzania środkami finansowymi poprzez łącza
telefoniczne, satelitarne, komputerowe, Łączność przez terminale
komputerowe, Przesyłanie danych, wiadomości, dźwięku i obrazu
przez internetowe portale informacyjne, Usługi świadczone w systemie on-line w zakresie serwisów informacyjnych umożliwiające wymianę informacji i konwersację w czasie realnym, Przydzielanie dostępu do bazy danych, Poczta elektroniczna.
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(111) 346735
(220) 2021 03 26
(210) 526763
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) JANCZAK PIOTR, Poddębice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24 GODZINY NA DOBĘ Najwspanialsze posiadanie które
mamy, jest 24 godziny które są przed nami
(540)

(591) czarny, szary, ciemoszary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.06, 03.02.13
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny towarami: dyski do napędów optycznych, filmy na płytach CD, filmy na płytach DVD, magnesy
dekoracyjne na lodówkę, medale na rożne okoliczności, medale pamiątkowe, breloczki do kluczy, książki, naklejki, kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, pudełka plastikowe na medale, kubki, filiżanki,
koszulki, t-shirty, czapki, nakrycia głów.
(111) 346736
(220) 2021 03 27
(210) 526777
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) BARAŃSKI JANUSZ F.P.H.U. RAFAEL, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&K www.koszule.net.pl PRODUKT POLSKI RALF & PATRICK
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.06, 25.01.19
(510), (511) 25 Bielizna osobista, buty, buty sznurowane, czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kieszenie do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, koszule, koszule z krótkim rękawem,
krawaty, kurtki, mankiety, nakrycia głowy, paski, piżamy, płaszcze,
palta, spodnie, swetry, szaliki, szelki, T-shirty.
(111) 346737
(220) 2021 03 29
(210) 526825
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Cement Ożarów BRUKARSKI, MURARSKI 32,5 ZAWODOWY
SPRAWNY DLA POKOLEŃ PC PEWNY CEMENT
(540)

(591) pomarańczowy, beżowy, niebieski, biały
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.01, 25.01.19
(510), (511) 19 Cement, Cement budowlany, Mieszanki cementowe,
Materiały cementujące, Cementy do użytku w budownictwie, Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Cement gotowy
do użycia do celów budowlanych, Portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, Preparaty cementujące, Cement żużlowo-wapienny, Cement do wypełniania, Cementowe powłoki wzmacniające.
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(111) 346738
(220) 2021 03 30
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FD
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022
(210) 526847

(591) ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, Kabiny kąpielowe metalowe, Metalowe zawory do przewodów wodociągowych, Metalowe złączki rurowe, Rury metalowe, 11 Armatury
grzewcze, Armatury łazienkowe, Bidety, Bojlery grzewcze, Kabiny
natryskowe, Krany, Instalacje sanitarne, Armatura przepływowa, Części instalacji sanitarnych, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody,
Umywalki łazienkowe, Wanny łazienkowe, Wodotryski ozdobne,
Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory termostatyczne, Akcesoria łazienkowe, Zlewozmywaki, Armatura łazienkowa do kontroli
wody, Baterie: kranowe, prysznicowe, do wanien i umywalek, Natryski, prysznice, Zraszacze do nawadniania, Grzejniki do centralnego
ogrzewania, Brodziki, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: armatura sanitarna, armatura instalacyjna, armatura grzewcza, wyposażenie
sanitarne, metalowa armatura do przewodów, przewody metalowe
do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągowych, armatura łazienkowa,
bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: wodotryski
ozdobne, zawory na przewodach, zawory termostatyczne, brodziki
łazienkowe, zbiorniki do spłuczek ustępowych, akcesoria łazienkowe, zlewozmywaki, armatura łazienkowa do kontroli wody, pompy
cyrkulacyjne, baterie: kranowe, prysznicowe, do wanien i umywalek,
natryski, prysznice, metalowe złączki rurowe, zraszacze do nawadniania, zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych, dysze zraszające
do węży ogrodowych, rury metalowe i niemetalowe.
(111) 346739
(220) 2021 03 30
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FDESIGN
(540)

(210) 526848

(591) ciemnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, Kabiny
kąpielowe metalowe, Metalowe zawory do przewodów wodociągowych, Metalowe złączki rurowe, Rury metalowe, Wszystkie wymienione towary wyłącznie w odniesieniu do armatury sanitarnej i instalacyjnej, 11 Armatury grzewcze, Armatury łazienkowe, Bidety, Bojlery
grzewcze, Grzejniki aluminiowe, Kabiny natryskowe, Krany, Instalacje sanitarne, Armatura przepływowa, Części instalacji sanitarnych,
Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, Umywalki łazienkowe,
Wanny łazienkowe, Wodotryski ozdobne, Zawory do regulacji prze-

pływu wody, Zawory termostatyczne, Brodziki łazienkowe, Zbiorniki
do spłuczek ustępowych, Akcesoria łazienkowe, Zlewozmywaki, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Pompy cyrkulacyjne, Baterie:
kranowe, prysznicowe, do wanien i umywalek, Natryski, prysznice,
Zraszacze do nawadniania, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
armatura sanitarna, armatura instalacyjna, armatura grzewcza, wyposażenie sanitarne, metalowa armatura do przewodów, przewody
metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe,
metalowe zawory do przewodów wodociągowych, armatura łazienkowa, bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe,
krany, armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy,
umywalki, wanny łazienkowe, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: wodotryski ozdobne, zawory na przewodach, zawory termostatyczne,
brodziki łazienkowe, zbiorniki do spłuczek ustępowych, akcesoria
łazienkowe, zlewozmywaki, armatura łazienkowa do kontroli wody,
pompy cyrkulacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: baterie: kranowe, prysznicowe, do wanien i umywalek, natryski, prysznice, metalowe złączki rurowe, zraszacze do nawadniania, zraszacze, zraszacze
do węży ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych, rury
metalowe i niemetalowe, Wszystkie wymienione usługi wyłącznie
w odniesieniu do armatury sanitarnej i instalacyjnej.

(111) 346740
(220) 2021 03 31
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) SZWEDEK KAROL GORDY, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMbaby
(540)

(210) 526930

(591) niebieski
(531) 12.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek
niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa].
(111) 346741
(220) 2021 03 31
(210) 526938
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUET PEŁEN SMAKU!
(540)

(591) zielony, biały
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Musztardy, Musztardy smakowe, Sosy na bazie musztardy, Majonezy, Majonezy smakowe, Sosy na bazie majonezu.
(111) 346742
(220) 2021 04 01
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732)	GSH Trademarks Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TETRI

(210) 526946

Nr 2/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 02.01.02, 02.01.20, 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.08, 24.01.09
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier],
Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol
na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Likier miętowy, Miód pitny, Napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny
cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce,
Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky,
Wino, Wódka.
(111) 346743
(220) 2021 04 01
(210) 526975
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) FILMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UME
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, Dania na bazie ryb, Żywność przygotowywana z ryb, Żywność przygotowywana
z mięsa, Zupy i wywary, Sałatki, Dania gotowe i wytrawne przekąski
na bazie mięsa i warzyw, 30 Sushi, Ryż, Dania na bazie ryżu, Dania
gotowe i wytrawne przekąski na bazie makaronu, ryżu, kaszy, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Syropy smakowe, 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe,
Soki owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary bezalkoholowe,
Syropy do napojów, Napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, Napoje izotoniczne, Aperitify bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowane, Preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych
wód mineralnych, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe na bazie ryżu, Napoje
spirytusowe, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify,
Cydry, Koktajle, Whisky, Sake, Miód pitny, Wyciągi z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, Zarządzanie
w działalności handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych, piwa i alkoholi wysokoprocentowych, napoi bezalkoholowych, wód mineralnych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, zarządzanie lokalami sushi, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Puby, Bary, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi,
Koktajlbary, Kafeterie, Kawiarnie, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Pizzerie, Sushi bary, Przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, Organizowanie przyjęć gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Catering, Doradztwo kulinarne, Usługi degustacji win
i napojów alkoholowych.
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(111) 346744
(220) 2021 04 01
(210) 526977
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) FILMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UME SUSHI
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, Dania na bazie ryb, Żywność przygotowywana z ryb, Żywność przygotowywana
z mięsa, Zupy i wywary, Sałatki, Dania gotowe i wytrawne przekąski
na bazie mięsa i warzyw, 30 Sushi, Ryż, Dania na bazie ryżu, Dania
gotowe i wytrawne przekąski na bazie makaronu, ryżu, kaszy, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Syropy smakowe, 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe,
Soki owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary bezalkoholowe,
Syropy do napojów, Napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, Napoje izotoniczne, Aperitify bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowane, Preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych
wód mineralnych, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe na bazie ryżu, Napoje
spirytusowe, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify,
Cydry, Koktajle, Whisky, Sake, Miód pitny, Wyciągi z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, Reklama osób trzecich, Pośrednictwo handlowe, Zarządzanie
w działalności handlowej, Doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, Usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych, piwa i alkoholi wysokoprocentowych, napoi bezalkoholowych, wód mineralnych, Dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, Zaopatrzenie osób trzecich, Zarządzanie lokalami gastronomicznymi, Zarządzanie lokalami sushi, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Puby, Bary, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi,
Koktajlbary, Kafeterie, Kawiarnie, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Pizzerie, Sushi bary, Przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, Organizowanie przyjęć gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Catering, Doradztwo kulinarne, Usługi degustacji win
i napojów alkoholowych.
(111) 346745
(220) 2021 04 02
(210) 527020
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd., Shenzhen (CN)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03
(510), (511) 9 Wtyczki elektryczne, Adaptory elektryczne, Termometry nie do celów medycznych, Przyrządy meteorologiczne, Wykrywacze-detektory, Elektryczne dzwonki do drzwi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Przełączniki elektryczne, Urządzenia do wyważania,
Monitory jako sprzęt komputerowy, 11 Nawilżacze powietrza, Latarki
kieszonkowe, elektryczne, Agregaty klimatyzacyjne, Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Oprawki do lamp elektrycznych, Instalacje grzewcze,
Żarówki oświetleniowe, Lampy oświetleniowe.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022

(111) 346746
(220) 2021 04 03
(210) 527029
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd., Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Govee
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Wtyczki elektryczne, Adaptory elektryczne, Termometry nie do celów medycznych, Przyrządy meteorologiczne, Wykrywacze-detektory, Elektryczne dzwonki do drzwi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Przełączniki elektryczne, Urządzenia do wyważania,
Monitory-sprzęt komputerowy, 11 Nawilżacze powietrza, Latarki
kieszonkowe, elektryczne, Agregaty klimatyzacyjne, Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Oprawki do lamp elektrycznych, Instalacje grzewcze,
Żarówki oświetleniowe, Lampy oświetleniowe.
(111) 346747
(220) 2021 04 06
(210) 527042
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) ZDRODOWSKA KAMILA ARISTO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AriKaSo
(510), (511) 41 Usługi prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu
języków obcych, nauk ścisłych, matematyki, arytmetyki, technik pamięciowych, technik szybkiego czytania, rozwoju osobistego, Usługi szkolenia nauczycieli i trenerów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, Usługi nauczania
z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja
elektroniczna on-line, książek i periodyków, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą.
(111) 346748
(220) 2021 04 06
(210) 527051
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UpTown by Vonder
(510), (511) 35 Usługi doradcze dotyczące organizacji działalności
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, Obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie
zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego
funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych
pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, Wynajem i dzierżawa
nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej
i handlowej, usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, Finansowe usługi
doradcze i konsultingowe, 37 Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich,
Usługi budowlane, Budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy
wyposażenia, Usługi deweloperskie polegające na zabudowie nieruchomości gruntowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, Usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 42 Usługi konsultacyjne

dotyczące architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury,
Projektowanie budowlane, Miernictwo [pomiary], Pomiary geodezyjne, Poszukiwania geologiczne, Usługi inżynieryjne, Badania
i opracowywanie projektów technicznych, Badania techniczne, Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie oszczędności
energii, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi
kontroli jakości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy,
Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, 45 Obsługa prawna
inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

(111) 346749
(220) 2021 04 06
(210) 527053
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UpRiver
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy,
Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi.
(111) 346750
(220) 2021 04 07
(210) 527153
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis
(540)

(591) zielony, biały, szary
(531) 27.05.01, 04.05.03, 27.01.25, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi, Maseczki kosmetyczne, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze
do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe
i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Preparaty witaminowe i mineralne, Mineralne
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne,
Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura
do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki
lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne, Podusz-
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ki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty
i narzędzia weterynaryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
Aparaty do ochrony słuchu, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
Protezy i sztuczne implanty, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 12 Wózki, Wózki spacerowe,
Wózki inwalidzkie, Wózki napędzane siłą ludzką, Wózki inwalidzkie
napędzane elektrycznie, Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie,
Wózki inwalidzkie sterowane ręcznie, Wózki do transportu niepełnosprawnych, Elektryczne wózki inwalidzkie, Skutery inwalidzkie, Rowery, Pojazdy, Pojazdy do przewozu pasażerów, Wózki dziecięce, Pokrycia wózków dziecięcych, Części i akcesoria do pojazdów zawartych
w tej klasie, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 28 Artykuły
gimnastyczne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Stacjonarne rowery treningowe, Gry, Artykuły do zabawy dla dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty
zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa
(syropy), Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy
[przyprawy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym prasowa, radiowa
i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów broszur, pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem,
Administrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, Badania
rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing, Prowadzenie importu towarów,
Sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, żywności, 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń i konferencji,
Prowadzenie usług w zakresie edukacji, Usługi rozrywkowe, Usługi
związane z poprawą kondycji fizycznej, kulturą fizyczną, sportem,
Usługi sportowe i kulturalne, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Porady
w zakresie farmakologii, prowadzenie placówki opieki medycznej,
prowadzenie kliniki medycznej, Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, Usługi związane z poprawą oraz dbałością o urodę ludzi lub zwierząt, Usługi pielęgnacyjne dla ludzi lub zwierząt,
Usługi kosmetyczne, higieniczne, fryzjerskie dla ludzi lub zwierząt.

(111) 346751
(220) 2021 04 07
(210) 527164
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis
(540)

(591) niebieski
(531) 04.05.03, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi, Maseczki kosmetyczne, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze
do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania,
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki
stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Preparaty witaminowe i mineralne, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych,
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje diete-
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tyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki,
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków
gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Wyroby medyczne,
Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki
dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Bandaże
ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty do ochrony słuchu, Artykuły do karmienia
i smoczki, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Protezy i sztuczne implanty, Odzież, nakrycia głowy
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia
głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Urządzenia
ułatwiające przemieszczanie się, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 12 Wózki, Wózki spacerowe, Wózki inwalidzkie, Wózki napędzane siłą ludzką, Wózki inwalidzkie
napędzane elektrycznie, Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, Wózki
inwalidzkie sterowane ręcznie, Wózki do transportu niepełnosprawnych, Elektryczne wózki inwalidzkie, Skutery inwalidzkie, Rowery,
Pojazdy, Pojazdy do przewozu pasażerów, Wózki dziecięce, Pokrycia
wózków dziecięcych, Części i akcesoria do pojazdów zawartych w tej
klasie, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Stacjonarne rowery treningowe, Gry,
artykuły do zabawy dla dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż,
Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb,
Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże,
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy [przyprawy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym prasowa, radiowa i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów broszur, pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, Badania rynku, analizy rynkowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
outsourcing, Prowadzenie importu towarów, Sprzedaż produktów
leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, żywności, 41
Nauczanie, Organizacja szkoleń i konferencji, Prowadzenie usług w zakresie edukacji, Usługi rozrywkowe, Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, kulturą fizyczną, sportem, Usługi sportowe i kulturalne, 44
Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Rehabilitacja fizyczna, Terapia
zajęciowa i rehabilitacja, Porady w zakresie farmakologii, prowadzenie
placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, Usługi związane z poprawą oraz dbałością o urodę ludzi lub zwierząt, Usługi pielęgnacyjne
dla ludzi lub zwierząt, Usługi kosmetyczne, higieniczne, fryzjerskie dla
ludzi lub zwierząt.

(111) 346752
(220) 2021 04 09
(210) 527327
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) FRĄCZEK PRZEMYSŁAW GRZEGORZ, Jaworzno (PL);
TOSNOWIEC RADOSŁAW JAN, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) READY4S
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, Marketing
internetowy, Marketing afiliacyjny, Administrowanie dotyczące marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych,
Udostępnianie raportów marketingowych, Planowanie strategii
marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Doradztwo
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w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, 42 Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Programowanie komputerów, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowana komputerowego,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 45 Licencjonowanie
własności intelektualnej. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 346753
(220) 2021 04 10
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra karma
(540)

(210) 527332

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Sałatki
gotowe, Sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Sałatka Cezar, Sałatka
ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatka z kurczaka, Pokrojone sałatki
warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
Hummus [pasta z ciecierzycy], Hummus, Oliwki [przetworzone],
Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną
papryką i migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, Oliwki konserwowane, Oliwki, gotowane, Oliwki nadziewane, Papryka,
przetworzona, Marynowane papryczki jalapeno, Papryka marynowana, Ostre zielone papryczki, przetworzone, Czerwona słodka papryka, przetworzona, Konserwowane papryczki chilli, Marynowana
ostra papryka, Preparowane papryki, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Mrożone owoce, Owoce na patyku, Nabiał i substytuty nabiału,
Oleje i tłuszcze jadalne, Zupy, Przetworzone owady i larwy, 30 Sałatka ryżowa, Sosy sałatkowe, Sałatka z makaronem, Sosy sałatkowe
[dressingi], Tabule [sałatka z kuskus], Sałatka z makaronu typu rurki,
Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Kuskus [kasza], Kasze, Kasze spożywcze, Kasza bulgur, Kasza perłowa, Kaszka ryżowa, Przetworzona
kasza manna, Kasza perłowa [przetworzona], Pudding z kaszy manny, Kaszka z mąki ryżowej, Kaszka z fasoli mung, Płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), Batony na bazie
granoli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze),
Batoniki musli, Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda do żywności,
Kuskus, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane
kanapki typu wrap (pieczywo), Makarony, Makaron jajeczny, Makaron spożywczy, Makaron ryżowy, Makaron krewetkowy, Makaron
pełnoziarnisty, Makaron azjatycki, Makaron gryczany, Nadziewany
makaron, Makaron muszelki, Makaron rurki, Makaron gotowy, Nitki
[makaron], Makaron noodle, Makaron błyskawiczny, Makaron chiński, Makarony razowe, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Potrawy z makaronu, Sosy do makaronów, Dania gotowe
zawierające makaron, Potrawy gotowe zawierające makaron, goto-

we dania z makaronu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, Posiłki składające się głównie
z makaronów, Przekąski składające się głównie z makaronu, Pasta
z papryki chili będąca przyprawą, Suszone papryczki chili [przyprawa], Papryka [przyprawy], Desery czekoladowe, Budynie deserowe,
Suflety deserowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Deser puddingowy na bazie ryżu, Puddingi do użytku jako desery, Gotowe desery [na bazie
czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Tapioka,
Tapioka (Mąka-) do celów spożywczych, Lody, Sorbety, Lody owocowe, Wegańskie lody, 32 Soki, Soki owocowe, Soki warzywne, Soki
z kiszonej kapusty, Soki z kiszonych buraków, Napoje bezalkoholowe.

(111) 346754
(220) 2021 03 29
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) Belron International Limited, Egham (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUTOGLASS PARTNER
(540)

(210) 526835

(591) żółty, czarny, czerwony
(531) 26.03.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Szyby przednie pojazdów, szyby, szyberdachy, lusterka, wszystkie do pojazdów w tym pojazdów drogowych, pociągów
i pojazdów szynowych, pojazdów wodnych i pojazdów lotniczych,
21 Szkło na szyby pojazdów w tym szkło na szyby pojazdów drogowych, pociągów i pojazdów szynowych, pojazdów wodnych i pojazdów lotniczych, Szkło nieprzetworzone i szkło półprzetworzone,
inne niż do użytku w budownictwie, Wyroby szklane, Szkło do lamp
pojazdów, Włókno szklane do produkcji w formie arkuszy (nie do celów włókienniczych) oraz w formie bloków i prętów, Nieelektryczne
narzędzia i materiały do czyszczenia zawarte w klasie 21, 37 Instalacja szyb przednich pojazdów, produktów ze szkła i produktów odblaskowych, szyb, szklanych elementów nadwozia, alarmów, systemów
dźwiękowych i części i akcesoriów do pojazdów w tym pojazdów
drogowych, pociągów i pojazdów szynowych, pojazdów wodnych
i pojazdów lotniczych, Konserwacja i naprawy elementów szklanych
pojazdów w tym pojazdów drogowych, pociągów i pojazdów szynowych, pojazdów wodnych i pojazdów lotniczych, Usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie wymienionych usług, 42 Usługi kalibracji,
Usługi kalibracji w zakresie urządzeń elektronicznych, Kalibrowanie
przyrządów i maszyn, Kalibracja zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS), 45 Usługi licencjonowania, Licencjonowanie patentów, znaków towarowych, technologii, oprogramowania
komputerowego, Licencjonowanie materiałów drukowanych i koncepcji franczyzowych.
(111) 346755
(220) 2021 04 10
(210) 527333
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOBRA KARMA
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Sałatki
gotowe, Sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Sałatka Cezar, Sałatka
ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatka z kurczaka, Pokrojone sałatki
warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
Hummus [pasta z ciecierzycy], Hummus, Oliwki [przetworzone],
Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną
papryką i migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, Oliw-
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ki konserwowane, Oliwki, gotowane, Oliwki nadziewane, Papryka,
przetworzona, Marynowane papryczki jalapeno, Papryka marynowana, Ostre zielone papryczki, przetworzone, Czerwona słodka papryka, przetworzona, Konserwowane papryczki chilli, Marynowana
ostra papryka, Preparowane papryki, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Mrożone owoce, Owoce na patyku, Nabiał i substytuty nabiału,
Oleje i tłuszcze jadalne, Zupy, Przetworzone owady i larwy, 30 Sałatka ryżowa, Sosy sałatkowe, Sałatka z makaronem, Sosy sałatkowe
[dressingi], Tabule [sałatka z kuskus], Sałatka z makaronu typu rurki,
Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Kuskus [kasza], Kasze, Kasze spożywcze, Kasza bulgur, Kasza perłowa, Kaszka ryżowa, Przetworzona
kasza manna, Kasza perłowa [przetworzona], Pudding z kaszy manny, Kaszka z mąki ryżowej, Kaszka z fasoli mung, Płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), Batony na bazie
granoli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze),
Batoniki musli, Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda do żywności,
Kuskus, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane
kanapki typu wrap (pieczywo), Makarony, Makaron jajeczny, Makaron spożywczy, Makaron ryżowy, Makaron krewetkowy, Makaron
pełnoziarnisty, Makaron azjatycki, Makaron gryczany, Nadziewany
makaron, Makaron muszelki, makaron rurki, Makaron gotowy, Nitki
[makaron], Makaron noodle, Makaron błyskawiczny, Makaron chiński, Makarony razowe, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Potrawy z makaronu, Sosy do makaronów, Dania gotowe
zawierające makaron, Potrawy gotowe zawierające makaron, Gotowe dania z makaronu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, Posiłki składające się głównie
z makaronów, Przekąski składające się głównie z makaronu, Pasta
z papryki chili będąca przyprawą, Suszone papryczki chili [przyprawa], Papryka [przyprawy], Desery czekoladowe, Budynie deserowe,
Suflety deserowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Deser puddingowy na bazie ryżu, Puddingi do użytku jako desery, Gotowe desery [na bazie
czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Tapioka,
Tapioka (Mąka-) do celów spożywczych, Lody, Sorbety, Lody owocowe, Wegańskie lody, 32 Soki, Soki owocowe, Soki warzywne, Soki
z kiszonej kapusty, Soki z kiszonych buraków, Napoje bezalkoholowe.

(111) 346756
(220) 2021 04 13
(210) 527481
(151) 2021 10 24
(441) 2021 07 05
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING ROYBEN BRANDY DISTILLERY COMPANY – VERY OLD
TRADITION NATURAL RECIPE PRODUCTION CHIEF PRODUCER OAK
BARREL 12 MONTH-OLD BRANDY ADDED 12 YEAR-OLD BRANDY
100% PURE GRAPE
(540)

(591) złoty, czarny, czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 04.03.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 33 Brandy.
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(111) 346757
(220) 2021 04 15
(210) 527602
(151) 2021 10 24
(441) 2021 07 05
(732) KAILEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kailean
(540)

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla nauczycieli, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę
informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Programy
komputerowe i aplikacje szkoleniowe dla nauczycieli, Programy
komputerowe i aplikacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli,
Oprogramowanie edukacyjne dla nauczycieli, Pomoce dydaktyczne
dla nauczycieli w wersji elektronicznej, 16 Książki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Publikacje
edukacyjne, Materiały edukacyjne dla nauczycieli, Publikacje edukacyjne dla nauczycieli, Materiały szkoleniowe dla nauczycieli, Pomoce
dydaktyczne dla nauczycieli w formie druku, 41 Akredytacja usług
edukacyjnych, Szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne świadczone
dla nauczycieli dzieci, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Edukacja dorosłych, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi doradztwa
edukacyjnego, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Kursy szkoleniowe dla nauczycieli, Kursy doskonalenia
zawodowego nauczycieli, Kursy dla nauczycieli online.
(111) 346758
(220) 2021 04 16
(210) 527617
(151) 2021 10 24
(441) 2021 07 05
(732)	GRUPA AGNIESZKA, FOLMAN DOROTA TULIROOM
SPÓŁKA CYWILNA, Trzciany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tuliroom
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek.
(111) 346759
(220) 2021 04 16
(210) 527620
(151) 2021 10 24
(441) 2021 07 05
(732) MIAMI BUILDING DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GreenBoard Suprema
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci płyt,
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Dachowe
(Pokrycia-) niemetalowe, Elementy budowlane prefabrykowane
(Niemetalowe-), Elementy fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, Elementy
konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, Elementy wykończeniowe
(Niemetalowe-) do zabezpieczania budynków przed wodą, Fasady
z materiałów niemetalowych, Fasady (Niemetalowe-), Konstrukcyjne
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elementy niemetalowe dla budownictwa, Laminaty (nie z metalu),
Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie,
Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiał na podłogi sportowe, niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu),
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, Materiały budowlane przeciwogniowe, Materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe)
do użytku w budownictwie, Materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, Materiały budowlane z materiałów
z tworzyw sztucznych, Materiały działowe (Niemetalowe-), Materiały
niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, Materiały okładzinowe
(Niemetalowe-), Materiały podłogowe (Niemetalowe-), Niemetalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, Niemetalowe budowlane elementy fasadowe, Niemetalowe elementy konstrukcyjne
do użytku w budownictwie, Niemetalowe konstrukcje sufitów podwieszanych, Niemetalowe materiały płycinowe do użytku w budownictwie, Niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, Niemetalowe panele ścienne, Niemetalowe panele sufitowe, Niemetalowe
panele podłogowe, Niemetalowe płyty sufitowe, Niemetalowe płyty
podłogowe, Okładziny (Niemetalowe-) na sufity, Panele akustyczne
niemetalowe, Panele odporne na ogień (Niemetalowe-) do użytku
w budownictwie, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych,
Panele okładzinowe (Niemetalowe-), Panele ścienne (niemetalowe),
Płyta pilśniowa perforowana, niemetalowa, Płyty budowlane niemetalowe, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płytki ognioodporne, Płytki mocowane
na gwoździach [niemetalowe] do budowy konstrukcji drewnianych,
Płyty okładzinowe (Niemetalowe-), Płyty izolacyjne, niemetalowe,
Płyty laminowane (niemetalowe) do celów budowlanych, Płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, Płyty ścienne niemetalowe,
Płyty sufitowe, nie z metalu, Płyty sufitowe, niemetalowe, Płyty wodoodporne (Niemetalowe-), Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia ścienne nie z metalu, Powłoki [materiały
budowlane], Prefabrykowane elementy budowlane (Niemetalowe-),
Prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu
na miejscu, Prefabrykowane ściany niemetalowe, Ściany działowe
będące niemetalowymi materiałami budowlanymi, Ściany osłonowe,
nie z metalu, Ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, Ściany
wewnętrzne z materiałów niemetalowych, Stoiska wystawowe [konstrukcje nie z metalu], Tymczasowe podłogi, nie z metalu.

(111) 346760
(220) 2021 04 18
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) DĄBROWSKI WALDEMAR, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMP SPA
(540)

(210) 527660

(531) 07.01.20, 05.01.16, 12.03.04, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi spa.
(111) 346761
(220) 2021 04 20
(210) 527743
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732)	GAJCZAK ELŻBIETA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
GAJCZAK, Inwałd (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOVL moments
(540)

(531) 27.05.01

(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(111) 346762
(220) 2021 04 21
(210) 527794
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 07
(732) MARCO ROY PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EAGLEGRID
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Sztuczne zęby, Sztyfty dentystyczne do sztucznych
zębów, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Klamerki [aparaty] na zęby, Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, Siatki do protez dentystycznych, Protezy i sztuczne implanty
stosowane w stomatologii, Przyrządy i przybory dentystyczne, Meble
wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Urządzenia do obrazowania medycznego, Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
Produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, Lampy do celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej następujących
towarów: sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów,
ochraniacze zębów do celów dentystycznych, klamerki [aparaty] na zęby,
aparaty i instrumenty chirurgiczne oraz medyczne i stomatologiczne,
siatki do protez dentystycznych, protezy i sztuczne implanty stosowane
w stomatologii, przyrządy i przybory dentystyczne, meble wykonane
specjalnie do użytku dentystycznego, odzież oraz nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, urządzenia do obrazowania
medycznego, medyczne urządzenia do diagnostyki oraz badania i kontroli, produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, lampy do celów
medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, amalgamaty dentystyczne, kauczuk do celów dentystycznych, cement stomatologiczny, lakier dentystyczny, mastyksy dentystyczne, wosk dentystyczny, kleje do protez dentystycznych, dentystyczne materiały ścierne,
materiały do sztucznych zębów, materiały do plombowania zębów, materiały do naprawiania zębów oraz protez dentystycznych, siatki do protez dentystycznych, metale ukształtowane do stomatologii, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały diagnostyczne, opatrunki medyczne, medyczne materiały opatrunkowe i aplikatory, surowce dentystyczne, podkłady z metali
do celów stomatologicznych, materiały dentystyczne do odcisków, Biznesowe zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
Usługi w zakresie organizowania targów, giełd, aukcji i wystaw w celach
reklamowych i handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, 40
Produkcja na zamówienie protez stomatologicznych, siatek do protez
dentystycznych i sztucznych szczęk, Usługi technika dentystycznego,
44 Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi projektowania i implantacji dostosowanych siatek implantów stomatologicznych, Dopasowywanie
przyrządów protetycznych, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.
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(111) 346763
(220) 2021 04 21
(210) 527796
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) DZIMIRA SŁAWOMIR VLOOKUP SOLUTIONS, Przedmieście
Dubieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR POGÓRZA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo
słodowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak,
Piwo typu saison.
(111) 346764
(220) 2021 04 21
(210) 527799
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Apetyt na… indyka Łukosz TRUST 4 FOOD
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso z indyka, Jaja ptasie i produkty z jaj, 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, Burgery z indyka, Części indyka,
Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe
posiłki składające się głównie z indyka, Hamburgery z indyka, Indyk,
Indyk pieczony, Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk.
(111) 346765
(220) 2021 04 21
(210) 527800
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Filet maślany z indyka Strefa Indyka Łukosz TRUST 4 FOOD
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso z indyka, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Części indyka, Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka,
Gotowe posiłki składające się głównie z indyka, Indyk, Indyk pieczony, Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk.
(111) 346766
(220) 2021 04 21
(210) 527808
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skrzypocare multi
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, Mineralne
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty

83

ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne,
Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla
niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki
dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych,
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(111) 346767
(220) 2021 04 21
(210) 527809
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Neurydynium
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, Mineralne
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne,
Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla
niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki
dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych,
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
(111) 346768
(220) 2021 04 22
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	GLAZA KAMIL, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHODY DLA CIEBIE KMYLPENTER

(210) 527929
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(540)

(531) 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 6 Metalowe obudowy schodów, Metalowe poręcze
do schodów, Wangi [części schodów] metalowe, 19 Schody niemetalowe, Elementy konstrukcyjne schodów (Niemetalowe-), 40 Produkcja
rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów.
(111) 346769
(220) 2021 04 22
(210) 527935
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) SAWKA BARTŁOMIEJ MIJUBA SUSHI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIJUBA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.04.16
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.
(111) 346770
(220) 2021 04 23
(210) 527977
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) STACHURA JOANNA SAVIN KIDS, Izdebnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) By Savin
(510), (511) 25 Odzież dla małych dzieci, Odzież dziecięca, Odzież
dziewczęca.
(111) 346771
(220) 2007 08 30
(210) 329545
(151) 2021 03 29
(441) 2007 12 10
(732)	Harper Hygienics Spółka Akcyjna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANIC
(540)

(591) różowy, granatowy
(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 bawełna do celów kosmetycznych, płatki z bawełny
do celów kosmetycznych, patyczki z watą bawełnianą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, artykuły higieniczne
ujęte w tej klasie, detergenty, detergenty do użytku domowego, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, nawilżane chusteczki nasączone środkiem
oczyszczającym, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki
czyszczące, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, chusteczki nasączone płynami do higieny intymnej, płyny i żele do higieny intymnej,, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, artykuły sanitarne

stosowane w higienie osobistej do celów medycznych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi do higieny osobistej, pielucho-majtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny, pieluszki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny, wszystkie wymienione dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pielucho-majtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny lub mieszanek tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, pieluszki jednorazowe z papieru, celulozy,
bawełny lub mieszanek tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
16 opakowania na artykuły sanitarne, higieniczne i kosmetyczne z papieru, tektury, folii i tworzyw sztucznych, chusteczki higieniczne.

(111) 346772
(220) 2007 08 30
(210) 329546
(151) 2021 03 29
(441) 2007 12 10
(732)	Harper Hygienics Spółka Akcyjna, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANIC
(540)

(591) różowy, granatowy
(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 bawełna do celów kosmetycznych, płatki z bawełny
do celów kosmetycznych, patyczki z watą bawełnianą do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, artykuły higieniczne
ujęte w tej klasie, detergenty, detergenty do użytku domowego, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, nawilżane chusteczki nasączone środkiem
oczyszczającym, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki
czyszczące, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, chusteczki nasączone płynami do higieny intymnej, płyny i żele do higieny intymnej,,, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, artykuły sanitarne
stosowane w higienie osobistej do celów medycznych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi do higieny osobistej, pielucho-majtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny, pieluszki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny, wszystkie wymienione dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pielucho-majtki jednorazowe z papieru, celulozy, bawełny lub mieszanek tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, pieluszki jednorazowe z papieru, celulozy,
bawełny lub mieszanek tych materiałów nie ujęte w innych klasach,,
16 opakowania na artykuły sanitarne, higieniczne i kosmetyczne z papieru, tektury, folii i tworzyw sztucznych, chusteczki higieniczne, .
(111) 346773
(220) 2021 03 26
(210) 526799
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732)	LECZKOWSKA MAŁGORZATA SZMARAGDOWA CAFE,
Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 43 Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Restauracje, Samoobsługa (restauracje-), Stołówki, Usługi
barowe, Kafeterie (bufety).
(111) 346774
(220) 2021 03 30
(151) 2021 09 09
(441) 2021 05 17
(732) KOLAŃCZYK KONRAD, Nowy Sącz (PL)

(210) 526909
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZA WĘDKARSKA CZORT
(540)

(531) 06.01.02, 03.09.01, 21.03.15, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 39 Wynajem łodzi, Usługi przewodników turystycznych,
43 Usługi w zakresie zakwaterowania.
(111) 346775
(220) 2021 04 06
(210) 527098
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSENTIA REVITAL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia wątroby oraz
wspomagające detoksykację wątroby.
(111) 346776
(220) 2021 03 31
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KLIMEK JANUSZ BUD CAFE, Słopnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bud Cafe
(540)

(210) 527142

(591) biały, czerwony
(531) 26.11.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana,
Kawa słodowa, Czekoladowa kawa, Kawa niepalona, Kawa nienaturalna, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna,
Mrożona kawa, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawałeczki czekolady do deserów,
Kawa w postaci całych ziaren, Suszone kawałki glutenu pszennego
(fu, niegotowane), Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione
kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Kawałki ciast, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą.
(111) 346777
(220) 2021 03 31
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) KLIMEK JANUSZ BUDKAYKS, Słopnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budkayk’s
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 527145
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(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem (catering), Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym
krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności, Doradztwo kulinarne, Domy turystyczne, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie],
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dostarczanie
żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Dzierżawa
metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, Herbaciarnie, Hostele
(schroniska), Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja hotelowa, Informacja
na temat hoteli, Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych,
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, Lodziarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach
internetowych, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć
weselnych [miejsca], Organizowanie bankietów, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie posiłków w hotelach,
Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecenia na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie żywności i napojów w dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności
i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Snack-bary, Stołówki, Świadczenie usług
cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług cateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług
cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos,
Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki
podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi herbaciarni,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi kateringowe, Usługi
kateringowe dla centów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla
domów opieki, Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości,
Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla
szpitali, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi cateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi cateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo towarzyskich, Usługi cateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność],
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji
fast-food, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi prywatnego klubu
kolacyjnego, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie bankietów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi snack-barów, Usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi
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w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
restauracji [brasserie], Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Wynajem pawilonów .

(111) 346778
(220) 2021 03 30
(210) 527173
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARIVIX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(111) 346779
(220) 2021 03 30
(210) 527182
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIGETRA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(111) 346780
(220) 2021 04 01
(210) 527193
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732) PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) purella SUPERFOODS
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 02.09.01, 05.11.01
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, napoje
dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych
potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki, gumy do żucia do celów
leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze z wyłączeniem
dietetycznych, zioła lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne dla dzieci, sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, 29 Gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych,

dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła
i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne,
zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk,
zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony,
masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone
nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier
pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię
lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki
zapiekane w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód, nasion, orzechów, pestek,
ziarna, ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie ryb, 30 Kawa,
Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka
i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody,
Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet,
Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto,
Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe,
Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki, Makaron wstążki,
Potrawy na bazie mąki, ryżu, makaronu, kaszy, Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek,
sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie
czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów
w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu, 31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże,
jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne
kiełki roślin, 32 Napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, napoje energetyczne
izotoniczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących towary, takie jak dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki
i lizaki do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy
diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane,
suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze, nalewki lecznicze,
oleje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie, wody mineralne
do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci
i niemowląt, napoje dietetyczne, napoje energetyczne i izotoniczne,
gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań
na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki
owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne,
galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta
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kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne
z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski
na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb,
potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne,
sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce
kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier
jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona
słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery
i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście,
frytki, dania dietetyczne, kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka,
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki,
Herbatniki, Galaretki owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony,
Makaron rurki, Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, Potrawy
na bazie ryżu, Potrawy na bazie makaronu, Potrawy na bazie kaszy,
Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille,
Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy
mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki,
Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy,
ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, świeże warzywa i owoce,
sałatki owocowe i warzywne, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody
świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki
roślin, napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne
i gazowane, piwo, napoje smoothie, książki i poradniki dotyczące
zdrowia, diety, zielarstwa, sportu i gimnastyki, książki kucharskie
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas
targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, Reklama wymienionych towarów, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.

(111) 346781
(220) 2021 04 01
(210) 527194
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732) PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRZEKĄSAKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, napoje
dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych
potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki, gumy do żucia do celów
leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze z wyłączeniem
dietetycznych, zioła lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne dla dzieci, sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, 28 Gry, Zabawki, Akcesoria do zabawy, Lalki, Maskotki, Karty do gry, 29 Gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych,
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dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła
i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne,
zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk,
zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony,
masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone
nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier
pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię
lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki
zapiekane w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód, nasion, orzechów, pestek,
ziarna, ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie ryb, 30 Kawa,
Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka
i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody,
Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet,
Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto,
Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe,
Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki, Makaron wstążki,
Potrawy na bazie mąki, ryżu, makaronu, kaszy, Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek,
sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie
czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów
w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne
i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie
czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów
w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu, 31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże,
jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne
kiełki roślin, 32 Napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, napoje energetyczne
izotoniczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących towary, takie jak dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki
i lizaki do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy
diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane,
suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze, nalewki lecznicze,
oleje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie, wody mineralne
do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci
i niemowląt, napoje dietetyczne, napoje energetyczne i izotoniczne,
gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań
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na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki
owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne,
galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta
kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne
z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski
na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb,
potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne,
sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce
kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier
jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona
słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery
i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście,
frytki, dania dietetyczne, kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka,
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki,
Herbatniki, Galaretki owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony,
Makaron rurki, Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, Potrawy
na bazie ryżu, Potrawy na bazie makaronu, Potrawy na bazie kaszy,
Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille,
Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy
mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki,
Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy,
ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, świeże warzywa i owoce,
sałatki owocowe i warzywne, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody
świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki
roślin, napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne
i gazowane, piwo, napoje smoothie, książki i poradniki dotyczące
zdrowia, diety, zielarstwa, sportu i gimnastyki, książki kucharskie
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas
targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, Reklama wymienionych towarów, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.

(111) 346782
(220) 2021 04 01
(210) 527195
(151) 2021 09 17
(441) 2021 05 31
(732) PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) purella SUPERFOODS
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.06, 02.09.01
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, napoje
dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty zio-

łowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych
potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki, gumy do żucia do celów
leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze z wyłączeniem
dietetycznych, zioła lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne dla dzieci, sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, 29 Gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych,
dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła
i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne,
zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk,
zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony,
masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone
nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier
pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię
lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki
zapiekane w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód, nasion, orzechów, pestek,
ziarna, ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie ryb, 30 Kawa,
Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka
i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody,
Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet,
Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto,
Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe,
Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki, Makaron wstążki,
Potrawy na bazie mąki, ryżu, makaronu, kaszy, Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek,
sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie
czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów
w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu, 31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże,
jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne
kiełki roślin, 32 Napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, napoje energetyczne
izotoniczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących towary, takie jak dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki
i lizaki do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierają-
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ce enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy
diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane,
suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze, nalewki lecznicze,
oleje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie, wody mineralne
do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci
i niemowląt, napoje dietetyczne, napoje energetyczne i izotoniczne,
gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań
na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki
owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne,
galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta
kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne
z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski
na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb,
potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne,
sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce
kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier
jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona
słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery
i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście,
frytki, dania dietetyczne, kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka,
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki,
Herbatniki, Galaretki owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony,
Makaron rurki, Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, Potrawy
na bazie ryżu, Potrawy na bazie makaronu, Potrawy na bazie kaszy,
Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille,
Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy
mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki,
Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy,
ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, świeże warzywa i owoce,
sałatki owocowe i warzywne, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody
świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki
roślin, napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne
i gazowane, piwo, napoje smoothie, książki i poradniki dotyczące
zdrowia, diety, zielarstwa, sportu i gimnastyki, książki kucharskie
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas
targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży
wysyłkowej, Reklama wymienionych towarów, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.
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(220) 2021 04 01
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(441) 2021 05 31
(732) PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) purella SUPERFOODS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
o działaniu uspokajającym balsamy do celów leczniczych, cukierki
i lizaki, gumy do żucia do celów leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych
i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze z wyłączeniem dietetycznych,
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wody mineralne do celów leczniczych, 29 Gotowe bądź mrożone
wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, grzyby, Dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt,
kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje
mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe, przekąski na bazie
owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy
mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty
bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane,
pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni,
sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki
owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, 30 Kawa, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna,
Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze,
Lody, Drożdże, Proszek do pieczenia, Lód, Bułeczki słodkie, Bułki,
Chleb bezdrożdżowy, Mięso zapiekane w cieście, Kanapki, Kasze,
Muesli, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Tabule, Tarty
z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw, Tarty z owocami, Tortille, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno-warzywne,
Paszteciki, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe,
Przekąski słone, 31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, grzyby świeże, jadalne
kiełki roślin, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, również za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, cukierki i lizaki, gumy do żucia do celów
leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, napoje i nalewki
lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie
lecznicze z wyłączeniem dietetycznych, wody mineralne do celów
leczniczych, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci:
dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce,
jagody, warzywa, grzyby, dżemy, kompoty, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galarety mięsne, zupy jarzynowe,
jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe, przekąski
na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb,
potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne,
sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty
bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane,
pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni,
sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki
owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, kawa, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, drożdże, proszek do pieczenia,
lód, bułeczki słodkie, bułki, chleb bezdrożdżowy, mięso zapiekane
w cieście, kanapki, kasze, muesli, przekąski zbożowe, pudding, popcorn, sajgonki, sushi, tabule, tarty z nadzieniem z sera, boczku i/lub
warzyw, tarty z owocami, tortille, majonezy, keczup, sosy mięsne,
warzywne i mięsno-warzywne, paszteciki, pizze, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, przekąski słone, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne, orzechy, nasiona i ziarna
świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, grzyby świeże, jadalne kiełki
roślin, książki i poradniki dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa, sportu
i gimnastyki, książki kucharskie.

(111) 346784
(151) 2021 09 21

(220) 2021 04 08
(441) 2021 05 31

(210) 527266
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(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYLORI H.PYLORI Naturalna mieszanka ziołowa suplement
diety ORGANIS masa netto: 150 g
(540)

(591) biały, czarny, zielony, czerwony, niebieski, fioletowy,
brązowy, szary
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.03, 26.01.16,
03.13.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, napary roślinne
do celów leczniczych, napary lecznicze, suplementy żywnościowe,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, zioła lecznicze.
(111) 346785
(220) 2021 04 19
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ART
(540)

(210) 527676

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Syfony na wodę gazowaną, Syfony do śmietany, Termosy, Butelki chłodnicze, Szczoteczki do zębów elektryczne, Końcówki szczoteczek do zębów, Szczotki do włosów obrotowe elektryczne, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych elektryczne,
Szczotki do czyszczenia elektryczne.
(111) 346786
(220) 2018 12 11
(210) 493672
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natural aromatherapy
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.01.06, 26.11.13, 01.15.11, 01.15.14
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne

prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej,
reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru.

(111) 346787
(220) 2021 07 23
(210) 531881
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEP POLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZYSZKA
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, kosmetyki, dezodoranty osobiste, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 16
Artykuły papiernicze, pieluszki niemowlęce jednorazowe z papieru
lub celulozy, papier, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Materiały do prezentacji, Nalepki, naklejki, Taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały i torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Folie z tworzyw
sztucznych do naklejania i/lub pakowania, Drukowane materiały informacyjne, Artykuły biurowe, Ulotki, foldery, broszury, Katalogi, Koperty papierowe, Torby do pakowania, Wizytówki, Materiały piśmienne, Przybory do pisania, Artykuły biurowe, formularze,
blankiety, druki, Etykiety, Emblematy, Afisze, Plakaty, Czasopisma,
Kalendarze, książki, skorowidze, publikacje, Kartki pocztowe, Obwoluty papierowe na dokumenty, Papier firmowy, Okładki, obwoluty,
pudła, segregatory, skoroszyty na dokumenty, Pieczecie i stemple,
Szyldy, tablice ogłoszeniowe, 29 Mięso, nabiał, jadalne oleje i tłuszcze, przetwory mięsne, Wędliny, Mleko i produkty mleczne, Sery, Jaja,
Tłuszcze jadalne i oleje, Ryby i żywność produkowana z ryb, Sałatki
warzywne i owocowe, Surówki, Warzywa gotowane, konserwowane,
suszone, mrożone, Owoce gotowane, mrożone, konserwowane, Galaretki, Dżemy, Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mleczne,
Schłodzone desery mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery wykonane z produktów mlecznych, Konfitury, Kompoty, Chipsy
i chrupki ziemniaczane, Grzyby konserwowane, Zupy, Skorupiaki nieżywe, Przetworzone owoce morza, Produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, Ziemniaki, Suszona soja, Soja [przetworzona], Soja
konserwowana spożywcza, Soja konserwowa do użytku spożywczego, Mleko sojowe, Chipsy sojowe, Burgery sojowe, 30 Kawa, herbata,
kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, przyprawy, wyroby zbożowe, gotowane kurczaki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Lody, Lód,
Wyroby piekarnicze, Mąka, Produkty mączne i zbożowe, Kawa, Herbata, Kakao, Napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, Cukier, Sól, Przyprawy, Ryż, Tapioka, Makarony, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze,
Chipsy (produkty zbożowe), Drożdże, Ciasta w proszku, Aromaty
do ciast inne niż oleje, proszek do pieczenia, Sosy (przyprawy), Sosy
do sałatek i mięsa, Sosy do lodów i deserów, Sorbety, Schłodzone desery, Desery lodowe, Desery z muesli, Mrożone mleczne desery
w formie batonów, Wafle, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonezy, Bułka
tarta, Ciasta, Pizze gotowe, potrawy z ryżu i/lub makaronu, Przekąski
wykonane z mąki sojowej, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [na bazie czekolady], Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne produkty do produkcji napojów, 31 Produkty rolnicze i ogrodnicze: świeże warzywa
i owoce, świeże grzyby, kwiaty naturalne i suszone, rośliny suszone
do dekoracji, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, pożywienie dla
zwierząt domowych, ziarna (nasiona), kwiaty naturalne i suszone, cebulki kwiatowe, sadzonki, otręby zbożowe, oliwki świeże, Orzechy
laskowe, Orzechy arachidowe, Migdały, Pożywienie dla zwierząt domowych, Ryby żywe, Zioła ogrodowe świeże, Produkty leśne: drewno w kłodach, szyszki z drzew, 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwa korzenne, Piwa
słodowe, Piwa smakowe, Piwa rzemieślnicze, Piwa Kraftowe, Piwa
pszeniczne, Beczka piwna, Napoje bezalkoholowe, 33 Wino, wyroby
alkoholowe, 34 Wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, artykuły dla
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palących, zapałki, zapalniczki, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, supermarketach, hipermarketach, mini-marketach lub usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą katalogów, poprzez zamówienia za pośrednictwem poczty, środków
telekomunikacji, lub usługi sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych, reklama, usługi promocji, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi prezentowania towarów, usługi
marketingu bezpośredniego, badania rynku, marketing, dystrybucja
próbek, organizacja i zarządzanie programami promocyjnymi i motywacyjnymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji w zakresie
handlu detalicznego i hurtowego, aranżacja towarów i aranżacja towarów na półkach, kontrola towarów, kontrola zapasów, projektowanie opakowań dla handlu, merchandising towarów, usługi administrowania w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania także w dziedzinie rozwiązań dotyczących franczyzy,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, prenumerata gazet dla osób trzecich,
Usługi w zakresie prowadzenia sklepu, obejmujące sprzedaż następujących towarów: świeże i gotowe artykuły spożywcze, nabiał, jaj,
wędliny, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów
naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów,
konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków
do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu,
napojów i soków owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów
do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt,
napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków,
płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł,
środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów
i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zapalniczek,
podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków
i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm,
płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych,
oprogramowania komputerowego, artykułów papierniczych, papieru pakowego, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, kalendarzy, toreb, materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania papier, albumy, fotografie, broszury, bilety, bielizna stołowa
papierowa, afisze, akwarele, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
bloki rysunkowe, kalkomanie, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, filtry do kawy papierowe, kleje do materiałów papierniczych
do użytku domowego, reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe,
rolety papierowe, chusteczki do nosa papierowe, serwetki papierowe, tablice szkolne, torby dopakowania z papieru i tworzyw sztucznych, torby na śmieci, znaczki pocztowe, karty, kartki z życzeniami
okolicznościowe, przybory kuchenne, przybory gospodarstwa domowego, opakowania i worki, opakowania do żywności, szkło i porcelana, szczotki oraz urządzenia i materiały czyszczące, produkty
do utrzymywania i konserwacji, świece i znicze, gry i zabawki, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, biżuteria, wyroby tekstylne, artykuły pasmanteryjne, wyroby ze skóry, sprzęt biurowy, artykuły dekoracyjne,
artykuły sportowe, produkty związane z rekreacją, ogrodnictwem
i majsterkowaniem, narzędzia, produkty związanych z wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzenia i wyposażenie domu, artykuły wyposażenia wnętrz, elektryczne urządzenia
do gospodarstwa domowego, artykuły dziecięce, urządzenia oświetleniowe, zegarki, zegary, 36 Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni sklepowych, 39 Dostarczanie towarów, dystrybucja wody,
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dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet, paczek i przesyłek, informacja o składowaniu i transporcie,
usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie produktów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami
ciężarowymi, składowanie, spedycja, informacja o transporcie, usługi
kurierskie, wynajmowanie garaży, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów, 41 Doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne, pokazy, nauczanie organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, 43 Usługi gastronomiczne (prowadzenie barów,
kawiarń, restauracji) podawanie potrwa i napojów, Usługi dotyczące
restauracji, barów przekąskowych, kawiarni, kantyn oraz sieci barów
szybkiej obsługi (fast food), usługi z zakresu cateringu, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie i franczyza w zakresie własności intelektualnej.

(111) 346788
(220) 2021 08 26
(210) 533198
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) TJ SPORT BABIAK, SZCZUDŁO SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) projekt junior
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Chorągiewki
papierowe, Kartonowe maty stołowe, Maty papierowe, Papierowe
parasolki do koktajli, Papierowe podkładki stołowe, Podstawki papierowe, Proporczyki z papieru, Transparenty z papieru, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Materiały
drukowane, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze informacyjne, Artykuły papiernicze do pisania, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały
drukowane], Bloczki do notowania, Bloczki do zapisywania wyników,
Bloki do pisania, Bony towarowe, Broszury, Broszury dotyczące gier,
Dekoracyjne naklejki na kaski, Druki, Druki w formie obrazów, Drukowane emblematy, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane
etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane
materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane
zaproszenia, Drukowane znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, Emblematy papierowe, Etui
do notatników, Etykiety przylepne z papieru, Fotografie, Fotografie
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Reprodukcje graficzne,
Instrukcje obsługi do sprzętu do ćwiczeń, Kalendarze drukowane,
Kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni, Kalkomanie
przylepne, Karty informacyjne, Karty wyników, Kasetki na stemple
[pieczątki], Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Koszulki do przechowywania zbiorów, Mapy wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, Materiały piśmienne, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Nalepki,
Notesy, Odbitki kolorowe, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Organizery
osobiste, Papier firmowy, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Pieczątki pamiątkowe [plomby], Plakietki papierowe, Podkładki na biurko z kalendarzem, Podręczniki użytkownika, Pojemniki na biurko,
Przekładki do zeszytów, Publikacje promocyjne, Reklamowe znaki
papierowe, Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje graficzne, Segregatory do prezentowania, Skorowidze, indeksy, Sportowe karty
do kolekcjonowania, Skoroszyty, Szkolne zeszyty, Taśmy elastyczne
do użytku biurowego, Taśma klejąca, Teczki papierowe [artykuły
papiernicze], Terminarze, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne,
Zakładki do książek, Zawieszki tekturowe, Zeszyty ćwiczeń z naklejkami, Znaczki, Arkusze do pakowania z papieru, Arkusze z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, Blistry do pakowania, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Folia przylepna z tworzyw
sztucznych do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności,
Kartonowe pudełka do pakowania, Kartony do pakowania, Materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu,
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Papier do pakowania
żywności, Opakowania z tworzyw sztucznych, Papierowe torebki
na kanapki, Papierowe pudełka do pakowania, Papierowe etykietki
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na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki kartonowe
do pakowania, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pudełka kartonowe
lub papierowe, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Szczelne opakowania z tektury, Taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych,
Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby
papierowe do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, 35 Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów,
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Pokazy towarów,
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Usługi w zakresie pokazów towarów, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego
dotyczące rowerów, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 38 Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści
rozrywkowych, Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji,
Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Telekomunikacja
informacyjna (w tym strony internetowe), Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów,
sygnałów i danych, Transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów
transmisji danych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania
danych dostępne za pomocą hasła, Usługi transmisji danych przez
sieci telekomunikacyjne, Usługi w zakresie transmisji informacji
za pośrednictwem sieci cyfrowych, Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Przesyłanie
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Telematyczna
transmisja danych i przekaz plików, Transmisja informacji do celów
biznesowych, Usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, Usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, Usługi
telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Usługi w zakresie transmisji danych przez
sieci telematyczne, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu
danych i elektronicznych baz danych.

(111) 346789
(220) 2021 03 19
(210) 526339
(151) 2021 10 08
(441) 2021 03 29
(732) KACZMAREK MAGDALENA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) White Lily
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi handlu i usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie produktów i usług kosmetycznych, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(111) 346790
(220) 2021 06 23
(210) 530651
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SANKOWSKI ROBERT GRUPA DŹWIGUS USŁUGI DŹWIGAMI,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DŹWIGUS
(510), (511) 7 Żurawie, Żurawie samojezdne, Żurawie samochodowe,
Żurawie wieżowe, Żurawie ruchome i stałe, Żurawie przejezdne, Żurawie pływające, Żurawie do pracy w dokach, Żurawie stałe, 37 Serwisowanie dźwigów, Wynajem żurawi, Wynajem dźwigów, Wynajem
dźwigów do dużych ciężarów, 39 Usługi dźwigów.
(111) 346791
(220) 2021 06 25
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) Brnovar s.r.o., Brno (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Staroměstské pivo
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 530742

(111) 346792
(220) 2021 06 25
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) Brnovar s.r.o., Staré Brno (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Rotmistrz
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 530747

(111) 346793
(220) 2021 06 25
(210) 530752
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) Brnovar s.r.o., Brno (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Ringhoffer
(510), (511) 7 Maszyny dla piwowarstwa, Pompy do piwa, Prasy filtracyjne, Aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do wyrobu napojów gazowanych,
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia do napowietrzania
napojów, Urządzenia do wyrobu napojów, Maszyny do napełniania
butelek.
(111) 346794
(220) 2021 06 25
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) MAKSYM MICHAŁ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARELLO
(540)

(210) 530774

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, Składane wózki dziecięce, Pokrowce
na wózki dziecięce, Wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, Pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, Torby przystosowane do wózków spacerowych, Uprzęże do wózków dziecięcych, Kosze do wózków dziecięcych, Osłony do wózków dziecięcych, Daszki
do wózków dziecięcych, Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
spacerowych, Rowery dziecięce, Samochodowe foteliki dziecięce, 18
Torby, Torby do noszenia niemowląt przez ramię, Torby na akcesoria
do przewijania, Torby na kółkach, Torby na pieluchy, Torby zakupowe,
Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia
niemowląt przez ramię, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt,
Parasole dla dzieci, Parasole i parasolki, Przeciwsłoneczne parasole,
Plecaki, Plecaki [małe], 20 Torby-nosidełka niemowlęce, Regulowane
foteliki nosidełka, Łóżeczka dziecięce, Leżaczki dziecięce typu bujaki,
Leżaki, Maty dla dzieci do spania, Maty do kojców dziecięcych, Maty
do przewijania niemowląt, Chodziki dla dzieci, Kojce, Kołyski bujane,
Wysokie krzesła dla dzieci, Krzesełka dla niemowląt, Krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, Meble dla dzieci, Biurka, Materace.
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(111) 346795
(220) 2021 06 21
(210) 530538
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(540)	NBP NARODOWY BANK POLSKI
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, beżowy, biały
(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 02.09.04,
02.09.07, 02.09.08, 08.07.10
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 45
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.

(591) granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek
nieruchomy, Operacje bankowe, depozyty przedmiotów wartościowych, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, elektroniczny transfer kapitału, operacje walutowe, finansowe
operacje rozrachunkowe, transakcje finansowe, wymiana walut,
weryfikacja czeków, wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji lub rozrywki, pokazy jako kształcenie praktyczne, usługi muzeów w zakresie
organizacji wystaw, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Tymczasowe zakwaterowanie, domy turystyczne, hotele, pensjonaty.

(111) 346796
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NBP NARODOWY BANK POLSKI
(540)

(111) 346798
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NBP NARODOWY BANK POLSKI
(540)

(210) 529785

(591) granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 15.07.01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek
nieruchomy, Operacje bankowe, depozyty przedmiotów wartościowych, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, elektroniczny transfer kapitału, operacje walutowe, finansowe
operacje rozrachunkowe, transakcje finansowe, wymiana walut,
weryfikacja czeków, wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji lub rozrywki, pokazy jako kształcenie praktyczne, usługi muzeów w zakresie
organizacji wystaw, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Tymczasowe zakwaterowanie, domy turystyczne, hotele, pensjonaty.
(111) 346797
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 529786

(210) 529787

(591) granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.23, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 15.07.01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek
nieruchomy, Operacje bankowe, Depozyty przedmiotów wartościowych, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Elektroniczny transfer kapitału, Operacje walutowe, Finansowe operacje rozrachunkowe, Transakcje finansowe, Wymiana walut,
Weryfikacja czeków, Wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Edukacja, Informacje o edukacji, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa
kongresów, Organizowanie konkursów z dziedziny edukacji lub rozrywki, Pokazy jako kształcenie praktyczne, Usługi muzeów w zakresie organizacji wystaw, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne, Hotele, Pensjonaty.
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(111) 346799
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NBP
(540)
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(210) 529788

(591) granatowy, złoty
(531) 15.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek
nieruchomy, Operacje bankowe, Depozyty przedmiotów wartościowych, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Elektroniczny transfer kapitału, Operacje walutowe, Finansowe operacje rozrachunkowe, Transakcje finansowe, Wymiana walut,
Weryfikacja czeków, Wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Edukacja, Informacje o edukacji, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa
kongresów, Organizowanie konkursów z dziedziny edukacji lub rozrywki, Pokazy jako kształcenie praktyczne, Usługi muzeów w zakresie organizacji wystaw, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne, Hotele, Pensjonaty.
(111) 346800
(220) 2015 07 01 K
(210) 505387
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 23
(732) Solera Holdings, Inc., Westlake (US)
(540) (znak słowny)
(540) SOLERA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, bezpośredniej
reklamy pocztowej i promocji dla sprzedawców detalicznych samochodów, mianowicie świadczenie usług reklamowych, marketingowych, bezpośredniej reklamy pocztowej i promocji podczas
sprzedaży, post-sprzedaży, serwisowania, przeglądu, konserwacji
i odkupu samochodów, dostarczanie informacji handlowych dla
techników samochodowych, 36 usługi finansowe w dziedzinie motoryzacji, mianowicie zarządzane finansowe danymi płatności elektronicznych, usługami w zakresie regulowania rachunków, usługami
przetwarzania płatności elektronicznych w zakresie danych dotyczących opłat rachunków oraz usługami wspierania płatności elektronicznych w postaci przetwarzania faktur elektronicznych.
(111) 346801
(220) 2021 04 21
(210) 528040
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLITA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne stosowane w urologii.
(111) 346802
(220) 2021 04 26
(210) 528061
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KWOLEK MARTA STUDIO MAKIJAŻU PROFESJONALNEGO,
Tyczyn (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA RĘKODZIEŁA Kwiaty Polskie
(540)

(591) żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny
(531) 05.13.25, 05.05.23, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Świece, Świece stołowe, Świece zapachowe, Świece
perfumowane, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świeczki,
Świece okolicznościowe, Wosk do wyrobu świec, Wosk roślinny, Wosk
[surowiec], Zestawy świeczek.
(111) 346803
(220) 2021 04 09
(210) 527461
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Kredyt na zielone zmiany
(510), (511) 16 Papier, drukowane artykuły papierowe i materiały
reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki, książeczki
czekowe, publikacje drukowane, magazyny, ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty z tworzyw sztucznych, karty
foliowane z drukiem, broszury o tematyce finansowej, zaproszenia
papierowe, terminarze, 35 Usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych,
badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz
informacji na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane
i próbki, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie,
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego,
kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie,
przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy
towarów i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa,
konsultacji i informowania dotyczące wszystkich w/w usług, 36 Usługi: analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych, maklerskie w zakresie finansów,
maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, finansowe w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji
związane z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, euro
walutowym i, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku, gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego, emisyjnymi, inwestowania
kapitałowego, zbierania funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji
czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych,
emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania
przedmiotów wartościowych, wycen finansowych, ubezpieczeniowe,
w tym ubezpieczeń na życie, bankowości, wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, powiernicze,
informacji finansowej, ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego
majątkiem, sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi
funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji finansowych,
zawierania umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe
pod zastaw, obsługi pożyczek pod zastaw hipoteczny, finansowania
pożyczek, prowadzenia kas oszczędnościowych, wyceny nierucho-
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mości, tworzenia funduszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych,
sponsorowania finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line, 41 Usługi: edukacyjne i szkoleniowe, publikacji
elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości,
finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej,
publikowania materiałów drukowanych, periodyków, magazynów,
broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa,
konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

(111) 346804
(220) 2021 04 26
(210) 528098
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIA
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.04, 26.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Podkoszulki, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszule, Bluzy, Kombinezony, Czapki, Daszki, Kurtki, Skarpetki, Stroje kąpielowe monokini,
Stroje sportowe, Spodenki, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, Buty,
Buty sportowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Paski,
Spodnie, Swetry, Rękawiczki, Opaski na głowę, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie dla sportowców, Wynajem
tablic reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń sportowych, 41
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi oceny w zakresie sprawności
fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenerskie, Organizowanie zajęć sportowych, organizowanie kursów sportowych, w szczególności treningów, kursów i obozów, Usługi związane ze sportem,
organizacją występów, pokazów spektakli i imprez, Organizowanie
działalności rekreacyjnej, Organizowanie akademii i szkółek sportowych, Kultura fizyczna, Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, dydaktycznych, rozrywkowych, szkoleniowych, dotyczących sportu i rekreacji oraz zarządzanie nimi, Organizowanie i prowadzenie imprez i turniejów sportowych, spektakli,
koncertów, festiwali, ceremonii wręczania nagród, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród oraz nadawania tytułów sportowych,
Udostępnianie kursów instruktażowych w zakresie sportu, Usługi
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie treści multimedialnych,
informacji, bibliotek i podcastów w internecie i/lub innych sieciach
komunikacyjnych, Udostępnianie nagranych treści multimedialnych
do pobrania za opłatą lub w ramach abonamentu przez internet,
Cyfrowa publikacja treści wideo i audio oraz treści multimedialnych,
Usługi publikacji papierowych i online, Usługi fotograficzne.
(111) 346805
(220) 2021 04 26
(210) 528099
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIA TARNÓW
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Podkoszulki, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszule, Bluzy, Kombinezony, Czapki, Daszki, Kurtki, Skarpetki, Stroje kąpielowe monokini,
Stroje sportowe, Spodenki, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, Buty,
Buty sportowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Paski,
Spodnie, Swetry, Rękawiczki, Opaski na głowę, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie dla sportowców, Wynajem
tablic reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń sportowych, 41
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi oceny w zakresie sprawności
fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenerskie, Organizowanie zajęć sportowych, organizowanie kursów sportowych, w szczególności treningów, kursów i obozów, Usługi związane ze sportem,
organizacją występów, pokazów spektakli i imprez, Organizowanie
działalności rekreacyjnej, Organizowanie akademii i szkółek sportowych, Kultura fizyczna, Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, dydaktycznych, rozrywkowych, szkoleniowych, dotyczących sportu i rekreacji oraz zarządzanie nimi, Organizowanie i prowadzenie imprez i turniejów sportowych, spektakli,
koncertów, festiwali, ceremonii wręczania nagród, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród oraz nadawania tytułów sportowych,
Udostępnianie kursów instruktażowych w zakresie sportu, Usługi
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie treści multimedialnych,
informacji, bibliotek i podcastów w internecie i/lub innych sieciach
komunikacyjnych, Udostępnianie nagranych treści multimedialnych
do pobrania za opłatą lub w ramach abonamentu przez internet,
Cyfrowa publikacja treści wideo i audio oraz treści multimedialnych,
Usługi publikacji papierowych i online, Usługi fotograficzne.
(111) 346806
(220) 2021 04 26
(210) 528100
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Podkoszulki, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszule, Bluzy, Kombinezony, Czapki, Daszki, Kurtki, Skarpetki, Stroje kąpielowe monikini,
Stroje sportowe, Spodenki, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, Buty,
Buty sportowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Paski,
Spodnie, Swetry, Rękawiczki, Opaski na głowę, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie dla sportowców, Wynajem
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tablic reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń sportowych, 41
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi oceny w zakresie sprawności
fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenerskie, Organizowanie zajęć sportowych, organizowanie kursów sportowych, w szczególności treningów, kursów i obozów, Usługi związane ze sportem,
organizacją występów, pokazów spektakli i imprez, Organizowanie
działalności rekreacyjnej, Organizowanie akademii i szkółek sportowych, Kultura fizyczna, Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, dydaktycznych, rozrywkowych, szkoleniowych, dotyczących sportu i rekreacji oraz zarządzanie nimi, Organizowanie i prowadzenie imprez i turniejów sportowych, spektakli,
koncertów, festiwali, ceremonii wręczania nagród, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród oraz nadawania tytułów sportowych,
Udostępnianie kursów instruktażowych w zakresie sportu, Usługi
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie treści multimedialnych,
informacji, bibliotek i podcastów w internecie i/lub innych sieciach
komunikacyjnych, Udostępnianie nagranych treści multimedialnych
do pobrania za opłatą lub w ramach abonamentu przez internet,
Cyfrowa publikacja treści wideo i audio oraz treści multimedialnych,
Usługi publikacji papierowych i online, Usługi fotograficzne.

(111) 346807
(220) 2021 04 27
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732)	NOWAK PIOTR, Lisia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PST SYSTEM
(540)

(210) 528128

(591) biały, niebieski, szary, czerwony, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 39 Usługi
transportowe, 41 Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
imprez, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń,
Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych,
Wypożyczanie urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym,
Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, Wypożyczanie
sprzętu do oświetlania sceny, Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.
(111) 346808
(220) 2021 04 27
(210) 528188
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	LGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LGF ENERGY
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Kontrolery i regulatory, Urządzenia
do monitorowania, Urządzenia do testowania i kontroli jakości, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia
zabezpieczające i ochronne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Ogniwa słoneczne
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
Matryce do paneli słonecznych, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Fotodiody, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Moduły słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie
słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Moduły fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Fotokomórki do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, Ogniwa i baterie elektryczne, Urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego
na energię elektryczną, Panele słoneczne, Baterie słoneczne do użytku domowego, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Ogniwa słoneczne, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komórki
fotowoltaiczne, Ładowarki do baterii słonecznych, 35 Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet
oraz sklepów detalicznych i hurtowych urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń nawigacyjnych,
naprowadzających, lokalizacyjnych, urządzeń do namierzania celu
i kartograficznych, urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, urządzeń zabezpieczających,
ochronnych i sygnalizacyjnych, czujników, detektorów i instrumentów
monitorujących, kontrolerów i regulatorów, urządzeń do monitorowania, urządzeń do testowania i kontroli jakości, alarmów i urządzeń
ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, urządzeń zabezpieczających i ochronnych, fotowoltaicznych modułów słonecznych, kalibrowanych referencyjnych ogniw fotowoltaicznych, ogniw słonecznych
z krzemu krystalicznego, ogniw słonecznych do wytwarzania energii
elektrycznej, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaicznych
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce,
matryc do paneli słonecznych, baterii słonecznych do ponownego ładowania, fotodiod, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej,
modułów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej, baterii słonecznych do celów przemysłowych,
przenośnych paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
baterii słonecznych, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii
elektrycznej, modułów fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, fotokomórek do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, ogniw i baterii
elektrycznych, urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, paneli słonecznych,
baterii słonecznych do użytku domowego, akumulatorów energii
fotowoltaicznej, ogniw słonecznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu
energii elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, ładowarek do baterii
słonecznych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku, Badania opinii
publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie
usługi w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, 40 Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
Montowanie produktów dla osób trzecich, Składanie materiałów
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na zamówienie dla osób trzecich, Produkcja na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów półprzewodnikowych, Usługi doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Wytwarzanie energii.

(111) 346809
(220) 2021 04 28
(210) 528203
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 05
(732)	GANNAM WAJD GANNAM INVESTMENT, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kingz KEBAB’N GRILL
(540)

97

dzwonki ostrzegawcze, Elektryczne czujniki dymu, Instalacje alarmowe, Kamery bezpieczeństwa, Osobiste alarmy bezpieczeństwa,
Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Odbiorniki sygnalizacji alarmowej,
Panele alarmowe, Panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa,
Systemy monitorowania alarmów, Elektryczne urządzenia alarmowe, Klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, Testery alarmów dymu,
37 Konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego,
Usługi w zakresie instalowania alarmów, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych,
Naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, Naprawa alarmów, Montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych.

(111) 346812
(220) 2021 04 28
(210) 528277
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FITAXYD
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne
i lecznicze do stosowania u ludzi, Leki dla ludzi.
(591) biały, czarny, żółty
(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Restauracje samoobsługowe.
(111) 346810
(220) 2021 04 28
(210) 528214
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 14
(732) INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARFLEN
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci proszków lub granulek, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku
przemysłowego, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci
proszków, płynów lub past, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne
w postaci proszków.
(111) 346811
(220) 2021 04 29
(210) 528239
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 14
(732) FACTOR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACTOR
(540)

(591) czerwony, srebrny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 27.05.03
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Systemy alarmowe ostrzegające
przed ulatnianiem się gazu, Alarmowe systemy bezpieczeństwa
[inne niż do pojazdów], Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych
[elektroniczna], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych
[optyczna], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [teleskopowa], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], Systemy nadzoru wideo, Urządzenia do wykrywania dymu,
Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia i instrumenty
sygnalizacyjne, Urządzenia zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, Wykrywacze dymu, Znaczniki bezpieczeństwa, Zraszacze ognia [sprzęt przeciwpożarowy], Alarmy, Alarmy
antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy dźwiękowe, Alarmy osobiste, Alarmy pożarowe, Czujki do alarmów, Czujniki ognia,
Czujniki prądu elektrycznego, Dzwonki alarmowe, Elektroniczne

(111) 346813
(220) 2021 04 30
(210) 528299
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732)	ANDRZEJEWSKA MILENA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Laveritta*PL HODOWLA KOTÓW MAINE COON
(540)

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 31 Żywe zwierzęta, Koty, 44 Hodowla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi kosmetyczne dla kotów, Usługi hodowli kotów.
(111) 346814
(220) 2020 05 18 K
(210) 528307
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) Swift IP, LLC, Weston (US)
(540) (znak słowny)
(540) FLEX PASTE
(510), (511) 1 Pasty klejące do użytku przemysłowego i komercyjnego, Pasty klejące do ogólnego użytku przemysłowego w budownictwie mieszkaniowym, naprawach statków i samochodów, Trwały kit
klejący.
(111) 346815
(220) 2021 04 30
(210) 528316
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dpssoftware
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 346816
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Góralskie Praliny

(210) 528317

98

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 2/2022
(111) 346819
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(540)

(210) 528333

(591) złoty, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.01.02, 06.01.04, 25.01.05
(510), (511) 30 Chleb, bułeczki słodkie, ciastka, cukierki, jadalne
ozdoby do ciast, desery, pierniki, praliny, wyroby cukiernicze, wyroby
piekarnicze, wyroby czekoladowe, czekolada, substytuty czekolady,
Produkty na bazie czekolady, cukierki, słodycze.
(111) 346817
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) STOLORZ GABRIELA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLUB W JURCIE by bemywife
(540)

(210) 528321

(591) różowy, brązowy
(531) 07.01.20, 07.01.25, 01.07.06, 01.07.12, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Wynajem
konstrukcji namiotowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje].
(111) 346818
(220) 2021 04 29
(210) 528251
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) JABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JABEX SUGAR FREE
(510), (511) 29 Jabłka prażone, Suszone i gotowane owoce i warzywa,
Przetwory owocowe i warzywne, Przeciery owocowe i warzywne,
Galaretki owocowe w proszku, Kisiele w proszku, Galaretki pektynowe, Owoce konserwowane, Kandyzowane owoce, Owoce lukrowane,
Owoce w żelu, Marmolady owocowe, Owocowe nadzienia do ciast,
Dżemy, Powidła, Konfitury owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, Bita śmietana, Pestki słonecznika przetworzone, Rodzynki, Przetwory owocowe składające się z zagęszczonego soku owocowego, Pektyna do celów spożywczych, Środki
żelujące do celów spożywczych, Żelatyna spożywcza, Zagęstniki
do wiązania soków i owoców stosowane przy wypiekach, Orzechy
preparowane, Wiórki kokosowe, Miazga z ziaren słonecznika, Farsze
na bazie mięsa i warzyw, Masło z orzechów, Daktyle, przetworzone,
Puree z warzyw, Puree z owoców, Dodatki z owoców nie przetworzonych do jogurtów, 30 Wyroby cukiernicze, Ciasta w proszku, Desery
w proszku, Polewy do ciast, Kremy do ciast w proszku, Produkty pomocnicze do wyrobu ciast i tortów zawarte w tej klasie, Spożywcze
olejki aromatyczne, Barwniki spożywcze, Aromaty do ciast, Lukier,
Polewy do tortów, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Nadzienia ciast i do tortów-kremy do nadziewania, Masy do pieczenia i nadziewania, Mieszanki do pieczenia,
Mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], Mieszanki na pieczywo, Dania budyniowe, Ciasto w postaci
półproduktu, Budyń z galaretką w proszku, Kremy termo stabilne,
wszystkie ww. zawarte w tej klasie.

(531) 03.01.15
(510), (511) 9 Czujniki do Internetu rzeczy [IoT], 35 Księgowość, 42
Opracowywanie i testowanie oprogramowania.
(111) 346820
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) MULTISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 528336

(591) zielony
(531) 03.07.17, 26.04.06, 29.01.03
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, rekrutacja pracowników
i personelu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności, gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Fakturowanie, Informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama zewnętrzna,
Telemarketing, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem, stron internetowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich: zakupy produktów i usług, dla innych przedsiębiorstw, Wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
Wynajem bilbordów tablic reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36
Usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, Administrowanie domami czynszowymi wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania, mieszkania, 37 Instalowanie technicznych systemów sygnalizacyjnych, alarmowych,
telewizji przemysłowej i przeciwpożarowych, Instalowanie i naprawa
wind, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Konsultacje budowlane, Mycie pojazdów, Nadzór budowlany, Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów z zewnątrz i wewnątrz oraz terenów
zielonych, Usługi pralnicze, Czyszczenie odzieży, wyrobów włókienniczych i futrzarskich, Rozbiórka budynków, Sztuczne naśnieżanie,
Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi stacji obsługi pojazdów tankowanie i obsługa, Usługi doradztwa budowlanego,
Uszczelnianie budynków, Konserwacja basenów, Wynajem sprzętu
budowlanego, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Zamiatanie dróg, 39 Usługi transportowe,
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konwojowanie osób, mienia i towarów, Chroniony transport przedmiotów wartościowych, przy użyciu pojazdów specjalistycznych
oraz uniwersalnych, Dostarczanie: gazet, kwiatów, paczek, towarów
zamówionych korespondencyjnie, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Usługi kurierskie,
wiadomości lub towary, Usługi w zakresie organizowania transportu
dla wycieczek, Wypożyczanie pojazdów, Przeprowadzki, Spedycja,
Usługi car-sharingu, Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, Usługi w zakresie carpoolingu, Uzupełnianie banknotów
w bankomatach, Wynajem samochodów, Wynajmowanie garaży,
Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych,
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń w różnych dziedzinach,
w szczególności ochrony i konwojowania osób i mienia, strzelectwa,
sportów walki i innych działań, które mogą znaleźć zastosowanie
do ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej, konwojowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy bhp, Chronometraż imprez
sportowych, Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Szkolenie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie widowisk impresariat, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, 44 Pielęgnacja terenów zielonych, Ogrodnictwo krajobrazowe, Projektowanie kompozycji kwiatowych, Projektowanie
krajobrazów, Sadzenie drzew w celu kompensacji dwutlenku węgla,
Uprawa roślin, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi ogrodnicze, 45 Audyty zgodności
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Usługi ochrony osób,
obiektów i mienia, Monitoring, ochrona i alarmowanie za pomocą
środków technicznych przez zaangażowanie osób, Usługi agencji
detektywistycznych, Usługi ochrony przeciwpożarowej i ochrony
ekologicznej otoczenia, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, Usługi wyprowadzania psów, Wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypożyczanie sejfów.

(111) 346821
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIRBA
(540)

(210) 528338
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(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca,
Odzież skórzana, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Koszule, Kurtki, Kurtki sportowe, Spodnie, Płaszcze, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry
[odzież], Topy [odzież], Bielizna termoaktywna, Bikini, Bielizna dla kobiet, Stroje kąpielowe monikini, Sukienki damskie, Spódnice, Czapki
wełniane, Czapki sportowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 346823
(220) 2021 05 01
(210) 528349
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 05
(732) FUNDACJA FOLWARK PODZAMCZE, Włoszczowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hubertus Ziemiański
(510), (511) 41 Usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi
lub tresurą zwierząt, Usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, Usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, organizowanie zabaw
(bale), zawodów sportowych, pikników, spływów, rajdów, wczasów
w siodle, wycieczek szkolnych, polowań, nauki jazdy konnej, organizowanie pokazów sportowych, akrobatycznych, organizowanie
turniejów, przedstawień, pokazów z zakresu tresury zwierząt, pokazów przeznaczonych do szkolenia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, szkoleń,
kursów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizacja i prowadzenie polowań i imprez myśliwskich, Organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali i konkursów muzycznych, Organizowanie
i prowadzenie pokazów, konkursów i wystaw zwierząt, Organizowanie i prowadzenie pokazów oraz konkursów kulinarnych.
(111) 346824
(220) 2021 05 02
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) KUREK RAFAŁ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAVAR
(540)

(210) 528355

(591) biały, szary, złoty, czarny
(531) 26.13.25, 26.11.13, 05.07.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.
(111) 346822
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEL UNIVERSITY

(210) 528341

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 1 Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego, Farby (Preparaty chemiczne do wytwarzania-), 2 Podkłady do przygotowywania
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powierzchni do malowania, Podkłady epoksydowe, Podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania, Rozcieńczalniki do farb,
Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do lakieru, Rozcieńczalniki
do lakierów i innych farb, Rozcieńczalniki do powłok, Lakiery do drewna,
Lakiery do malowania, Lakiery, Emalie [lakiery], Lakiery [farby], Lakiery
ochronne do podłóg, Lakiery samochodowe, Lakiery przeznaczone dla
przemysłu, Lakiery stosowane do naprawy pojazdów mechanicznych,
Lakiery w postaci farb, Lakiery w postaci powłok, Lakiery w sprayu.

(111) 346825
(220) 2021 05 04
(210) 528400
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) BROKERS 4 BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB4 Brokers 4 Business
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.17, 27.05.22, 27.07.01
(510), (511) 35 Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, 41 Doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie).
(111) 346826
(220) 2021 05 05
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) B
(540)

(210) 528422

(591) szary, niebieski
(531) 01.01.09, 25.07.17, 27.05.01, 25.07.25, 29.01.12
(571) opis znaku: Znak stanowi deseń składa się ze zwielokrotnionych szarych liter B oraz zwielokrotnionych czteroramiennych
szarych gwiazd w 4 wariantach-na niebieskim tle
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 18 Portmonetki,
Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby
turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, Apaszki,
Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama korespondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
(111) 346827
(220) 2021 05 05
(210) 528438
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Total Nail Repair
(510), (511) 3 Odżywki do paznokci.

(111) 346828
(220) 2021 05 05
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 05
(732)	LEŹNIEWICZ-BAJCZYK MONIKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM PSYCHOLOGICZNE AKACJOWA
(540)

(210) 528447

(591) zielony, różowy
(531) 02.01.23, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja i psychoedukacja, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne, Nauczanie, doskonalenie kadr psychologicznych
i terapeutycznych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i szkoleń,
Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 44 Poradnie psychologiczne, Udzielanie porad psychologicznych, Konsultacje psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Porady i konsultacje psychologiczne za pośrednictwem sieci, Diagnostyka psychologiczna, Prowadzenie
zajęć terapeutycznych, Doradztwo terapeutyczne, Pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia ochrony zdrowia, Pomoc psychologiczna,
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, Usługi udzielania informacji przez telefon w dziedzinie psychologii, Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Usługi psychologów, Badania psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne,
Porady psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów
psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią
integralną, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie
oceny psychologicznej, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych, Muzykoterapia w celach psychologicznych i kognitywnych, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Leczenie uzależnień, Usługi w zakresie leczenia uzależnień.
(111) 346829
(220) 2021 05 06
(210) 528520
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.11.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne aplikacje,
Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upominkowe, Kodowane
karty członkowskie, Kodowane karty podarunkowe, Oprogramowa-
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nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych,
16 Karty upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upominkowe, Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych,
Administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki
lub zachęty, Organizowanie programów lojalnościowych do celów
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart
członkowskich, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing towarów i usług poprzez
dystrybucję kuponów, Usługi przetwarzania danych online, Usługi
zarządzania społecznością online, Publikowanie materiałów reklamowych online, Zarządzanie i administrowanie programami lojalnościowymi online, 36 Wydawanie bonów wartościowych w związku
z programami lojalnościowymi, Wydawanie kuponów rabatowych.

(111) 346830
(220) 2021 05 06
(210) 528521
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czarny, różowy
(531) 01.15.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne aplikacje,
Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upominkowe, Kodowane
karty członkowskie, Kodowane karty podarunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych,
16 Karty upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upominkowe, Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych,
Administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki
lub zachęty, Organizowanie programów lojalnościowych do celów
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart
członkowskich, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing towarów i usług poprzez
dystrybucję kuponów, Usługi przetwarzania danych online, Usługi
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zarządzania społecznością online, Publikowanie materiałów reklamowych online, Zarządzanie i administrowanie programami lojalnościowymi online, 36 Wydawanie bonów wartościowych w związku
z programami lojalnościowymi, Wydawanie kuponów rabatowych.

(111) 346831
(220) 2021 05 06
(210) 528526
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732) BERSAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BERSAIL
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 346832
(220) 2021 05 04
(210) 528530
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) SQUADTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SQUADTEC
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, Marketing
internetowy, Marketing afiliacyjny, Administrowanie dotyczące marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych, Prowadzenie badań
marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Udostępnianie raportów marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie
marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Usługi w zakresie marketingu baz
danych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Usługi
marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, 42 Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Programowanie komputerów, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego, 45 Licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 346833
(220) 2021 05 07
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) WIDULIŃSKA EWA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZC ZDROWY CZŁOWIEK
(540)

(210) 528545

(591) zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 26.01.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie promocji zdrowia, aktywnego trybu życia polegające na dystrybucji
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, bezpośredniej reklamie pocztowej, reklamie radiowej, telewizyjnej, banerowej, telefonicznej, bezpośredniej odpowiedzi, billboardowej, on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszechnianiu materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury, gazetki,
Sprzedaż detaliczna i hurtowa balsamów do celów leczniczych, kremów
leczniczych do ciała, suplementów dietetycznych i odżywczych, 41 Kursy
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Szkolenie i instruktaż,
Nauczanie w zakresie zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych
w zakresie zdrowia, Organizowanie programów szkoleniowych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie czasopism internetowych,
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie
książek i czasopism elektronicznych online, Wydawanie czasopism, Pu-
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blikacje multimedialne, Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, Wydawanie biuletynów, Wydawanie
katalogów, Wydawanie prospektów, Wydawanie publikacji medycznych,
Wydawanie czasopism i książek elektronicznych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie materiałów multimedialnych online,
Organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, Zapewnienie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych,
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenia z zakresu
zdrowia i wellness: usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, Kursy samoświadomości jako szkolenia,
Trening osobisty jako szkolenie, Szkolenia w zakresie odżywiania, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, Szkolenia w zakresie diety, niemedyczne, Prowadzenie
kursów internetowych w zakresie diet, Kursy instruktażowe w zakresie
odchudzania, Szkolenia w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenia z dziedziny medycyny, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi klubów
zdrowia dotyczące zdrowia i ćwiczeń fizycznych, Doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, treningi zdrowotne i treningi fitness, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony
internetowej online, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, Coaching w zakresie życia osobistego jako life coaching,
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia z zakresu zajęć rekreacyjnych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie
ćwiczeń grupowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji
fizycznej, Usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, Szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, Szkolenia w zakresie kosmetyki i urody,
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 44 Profesjonalne doradztwo
i udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej,
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia,
Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Ocena ryzyka w zakresie
zdrowia, Poradnictwo w zakresie odżywiania.

(111) 346834
(220) 2021 05 07
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 528546

(591) żółty
(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.02.03, 29.01.02
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności [elektryczne], Elektryczne domowe
odkurzacze, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego,
Elektryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne maszyny do krojenia

w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do kruszenia
lodu, Elektryczne maszyny do ostrzenia ostrzy, Elektryczne miksery
do żywności, Elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne młynki do przypraw, Elektryczne
mopy parowe, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne
noże do chleba, Elektryczne noże do krojenia mięsa, Elektryczne noże
do pizzy, Elektryczne noże do warzyw, Elektryczne noże kuchenne, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne odkurzacze ręczne, Elektryczne ostrzałki do noży,
Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne prasowalnice do ubrań,
Elektryczne prasy do czosnku, Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, Elektryczne sokowirówki,
Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne trzepaczki do żywności,
Elektryczne urządzenia do krojenia żywności, Elektryczne wyciskacze
do owoców do użytku domowego, Elektryczne wyciskarki do owoców
i warzyw, Elektryczne zamiatarki do dywanów, Filtry przeciwpyłowe
do odkurzaczy, Kartonowe worki do odkurzaczy, Krajalnice do chleba,
Krajalnice do chleba [maszyny], Krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], Krajalnice elektryczne do sera, Kuchenne miksery, elektryczne,
Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, Maszynki do mięsa [elektryczne], Maszynki do robienia makaronu
do użytku domowego, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do krojenia
warzyw, Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Maszyny
do obierania warzyw, Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Miksery
elektryczne do użytku domowego, Noże elektryczne i ostrzarki do noży,
Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze elektryczne i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne z komorami jednorazowego użytku,
Odkurzacze na drążku, Odkurzacze roboty, Odkurzacze samochodowe,
Odkurzacze zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pralki, Pralko-suszarki, Prasownice i maglownice, Prądnice, Roboty kuchenne
elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki
na prąd stały, Sokowirówki elektryczne, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki i filtry przeciw kurzowe do odkurzaczy, Elektryczne narzędzia
ogrodnicze, Elektryczne nożyce do żywopłotów, Elektryczne obcinacze
do gałęzi drzew, Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły łańcuchowe, Elektryczne sekatory do gałęzi drzew, Kosiarki, Kosiarki [maszyny],
Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki
do zarośli [maszyny], Kosiarki mechaniczne, Kosiarki spalinowe, Kosiarki
żyłkowe do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny], Maszyny do cięcia
trawników, Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny do strzyżenia
trawy, Maszyny do walcowania trawników, Maszyny do zbierania trawy,
Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Nożyce do żywopłotów [maszyny],
Nożyce ogrodnicze [maszyny], Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi
[silnikowe], Piły elektryczne, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki
do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, Roboty koszące [maszyny], 8 Grabie, Grabie [narzędzia], Grabie do trawników [wyłącznie obsługiwane ręcznie],
Grace, motyczki [narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Łopatki [ogrodnictwo], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Narzędzia ogrodnicze
o napędzie ręcznym, Noże dla ogrodników, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce
ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane],
Przycinacze do drzew [narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne kultywatory ogrodnicze,
Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], Sekatory ogrodnicze, 9
Elektroniczne minutniki kuchenne, Elektroniczne wagi do użytku kuchennego, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
Transformatory, Transformatory elektryczne, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów
promocyjnych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, Reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama zewnętrzna, 42 Projektowanie wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie produktów, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu [wzornictwo].
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(111) 346835
(220) 2021 05 07
(210) 528550
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GORDANO PARFUMS
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, Kosmetyki,
Perfumy, Olejki eteryczne, Preparaty do mycia, Dezodoranty do użytku osobistego, Odświeżacze do ust w aerozolu, Preparaty do golenia,
Kremy do golenia, Płyny po goleniu, Sole do kąpieli inne niż lecznicze,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Kosmetyki do opalania,
Maseczki, Preparaty do kręcenia włosów, Lakiery do paznokci, Lotony
kosmetyczne, Lakiery do włosów, Olejki perfumeryjne, Pasty, proszki
i płyny do zębów, Toniki, Żele, Odżywki, Preparaty do kąpieli, Sole wspomagające wyszczuplanie, Maski do zabiegów kosmetycznych, Kremy
do pillingu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne wyszczuplające, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki, Szampony,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Cienie, kredki do oczu, Pudry, Fluidy
do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs, Zmywacze do paznokci, Płyny i proszki do prania, Płyny do płukania, Płyny do mycia naczyń,
Płyny do mycia szyb, Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania bielizny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszczenia, Krochmal, Mydła, Mydła w płynie, Preparaty do odtłuszczania,
Środki czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi,
Pasty do skór, Preparaty do polerowania, 5 Środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, Chusteczki nawilżane antybakteryjne, Płatki
kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej,
Waciki odkażające, Materiały opatrunkowe, Podpaski, Tampony, Wkładki higieniczne, Wody termalne, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Odświeżacze powietrza, Samochodowe odświeżacze
powietrza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powietrza
w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, Preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, dezodoranty
do odświeżania powietrza inne niż do użytku osobistego środki do odświeżania powietrza, odświeżacze do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dywanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią
i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 35
Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, Organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków,
artykułów higienicznych, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
akcesoriów kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, akcesoriów kosmetycznych,
Agencje importowo-eksportowe.
(111) 346836
(220) 2021 05 07
(210) 528578
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperSoil
(540)

(591) szary, niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.03,
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26.04.09, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 346837
(220) 2021 05 11
(210) 528645
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) ORTODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clear aligner
(540)

(591) niebieski, fioletowy
(531) 29.01.12, 03.13.01, 03.13.24, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 10 Aparaty ortodoncyjne, Aparaty ortodontyczne, Gumki
ortodontyczne, Nakładki do prostowania zębów, Ortodoncja (Aparaty-), Przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], Przyrządy ortodontyczne, Urządzenia do użytku w ortodoncji, Zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu
zębów, 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Doradztwo związane z usługami ortodontycznymi, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje ortodontyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat
stomatologii, Usługi czyszczenia zębów, Usługi dentystyczne, Usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące
implantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące przyrządów
stomatologicznych, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi medyczne, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne.
(111) 346838
(220) 2021 05 11
(210) 528659
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) IDEALIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty
(531) 03.07.24, 26.03.04, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi: audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 41 Usługi organizowania i prowadzenia szkoleń: szkolenia biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 42 Usługi programowania systemów komputerowych, usługi grafiki, projektowanie,
architektura budynków, pomieszczeń, aranżacja wnętrz.
(111) 346839
(151) 2021 09 21

(220) 2021 05 11
(441) 2021 06 07

(210) 528670
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(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OGRÓD SMAKU
(510), (511) 5 Syropy owocowe o działaniu leczniczym, Suplementy
diety, Napoje witaminizowane.
(111) 346840
(220) 2021 05 11
(210) 528672
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGICZNA KRAINA
(510), (511) 5 Syropy owocowe o działaniu leczniczym, Suplementy
diety, Napoje witaminizowane.
(111) 346841
(220) 2021 05 11
(210) 528674
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSERevital
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia wątroby oraz
wspomagające detoksykację wątroby.
(111) 346842
(220) 2021 05 11
(210) 528675
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	Esstial
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia wątroby oraz
wspomagające detoksykację wątroby.
(111) 346843
(220) 2021 05 11
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) FUNDACJA BESKID, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XRUN NIETUZINKOWE BIEGI GÓRSKIE
(540)

(210) 528683

budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi
organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, Usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi
wyceny nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, Usługi
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, Usługi pomocy
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usługi
doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 37 Usługi budowlane,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Usługi remontowe
budynków, naprawy obiektów mieszkalnych, Usługi restauracji budynków, Usługi konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
Usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Usługi informacji budowlanej.

(111) 346845
(220) 2021 05 12
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) KOTELA MARIUSZ, Ustroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24h Beskid TAXI
(540)

(210) 528711

(591) żółty, niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01, 01.03.01, 01.03.12, 26.01.02,
26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie, Usługi taksówek, Taksówki
(usługi-), Usługi transportu pojazdami, Usługi transportowe, Transport lądowy.

(591) niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie wyścigów biegowych.
(111) 346844
(220) 2021 05 12
(210) 528704
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) CDI KONSULTANCI BUDOWLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cdi konsultanci budowlani
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi marketingu gruntów dla

(111) 346846
(220) 2021 05 13
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLDAWSKA WINNICA
(540)

(210) 528816

(531) 06.07.08, 06.19.07, 06.19.16, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina
musujące.
(111) 346847
(220) 2021 05 14
(210) 528826
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) ROJEWSKI KRZYSZTOF PRZEWOZY PASAŻERSKIE
STATEK CYRANKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Ostróda (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJSY PO POCHYLNIACH
(540)

(591) biały, granatowy, zielony, żółty, niebieski
(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 01.03.15, 15.07.07, 18.03.13,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, 39 Organizacja i rezerwacja rejsów, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Udostępnianie statków rejsowych do podróżowania,
Transport pasażerów statkiem rejsowym, Usługi w zakresie rejsów
statkami wycieczkowymi, Usługi rezerwacji w zakresie wycieczek.
(111) 346848
(220) 2021 05 14
(210) 528829
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) ROJEWSKI KRZYSZTOF PRZEWOZY PASAŻERSKIE
STATEK CYRANKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Ostróda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJSY PO POCHYLNIACH
(540)
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(111) 346849
(220) 2021 05 14
(210) 528857
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W drogę z Sokołowem!
(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) 346850
(220) 2021 05 14
(210) 528875
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KALDENA
(510), (511) 42 Hosting portali internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, Projektowanie portali sieciowych, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa,
Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych
w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji
chemicznych stosowanych w rolnictwie, Specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Usługi w zakresie oceniania
skuteczności rolniczych środków chemicznych.
(111) 346851
(220) 2021 05 14
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	GLOBALGRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWA SAMOODKWASZAJĄCA MECH
(540)

(210) 528907

(591) zielony, czerwony, niebieski, brązowy, biały
(531) 26.01.01, 26.11.02, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 Nasiona traw.

(591) granatowy, biały, zielony, żółty, niebieski
(531) 18.03.13, 15.07.07, 01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 01.03.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, 39 Organizacja i rezerwacja rejsów, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, Udostępnianie statków rejsowych do podróżowania, Usługi w zakresie
rezerwacji wycieczek, Transport pasażerów statkiem rejsowym.

(111) 346852
(220) 2021 05 14
(210) 528908
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	GLOBALGRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWNIK SAMOZAGĘSZCZAJĄCY MIKORYZA
(540)

(591) zielony, czerwony, żółty, biały
(531) 26.01.01, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 31 Nasiona traw.
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(540)
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(210) 528909

(591) zielony, czerwony, biały, brązowy, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.02, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 Nasiona traw.
(111) 346854
(220) 2021 05 14
(210) 528910
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732)	HALASZ KATARZYNA MUZYKĄCIK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Muzogram
(510), (511) 16 Diagramy, Drukowane instrukcje dotyczące metod
nauczania, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały
w zakresie kursów korespondencyjnych, Książki edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Papierowe
materiały dydaktyczne, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty ćwiczeń z naklejkami, Zeszyty do ćwiczeń, Drukowane książki z nutami, Ilustrowane albumy, Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci, Książki
dla dzieci z elementem audio, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki
do rysowania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej,
Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z opowiadaniami, Zeszyty nutowe.
(111) 346855
(220) 2021 05 15
(210) 528913
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732) KIJAŃCZUK RAFAŁ LAVINE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LAVINE CLINIC
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny
kosmetologii, Organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny medycyny estetycznej, 44 Usługi medycyny estetycznej, Usługi klinik
medycyny estetycznej, Usługi kosmetologów, Usługi kosmetologii
estetycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi
pielęgnacji urody, Usługi w zakresie zabiegów upiększających.
(111) 346856
(220) 2021 05 16
(210) 528915
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) MEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) izi
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 01.03.02, 27.05.01

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania,
Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Planowanie i projektowanie
kuchni, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji
wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie umeblowania, Usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie umeblowania,
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(111) 346857
(220) 2020 10 05
(210) 519062
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) KMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOM
(540)

(591) różowy, jasnoróżowy
(531) 29.01.12, 27.05.23, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów medycznych.
(111) 346858
(220) 2020 12 21
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) JOHN JAKUB, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELKOPOPOVICKY Kozel 1874
(540)

(210) 522477

(591) jasnożółty, ciemnożółty, złoty, brązowy, czarny, biały
(531) 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24, 03.04.29, 08.07.01, 27.05.01,
29.01.15, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, Soki i syropy zawarte w tej klasie.
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(111) 346859
(220) 2021 01 23
(210) 523508
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) BLISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIGGYPEG
(540)
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(111) 346860
(220) 2021 01 19
(210) 523326
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ORZEŁ ARKADIUSZ MOTOPROJECT, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOPROJECT
(540)

(591) zielony
(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 42 Projektowanie samochodów.

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 19.11.05, 26.11.25
(510), (511) 35 Udzielanie porad i informacji za pośrednictwem Internetu w dziedzinie zakupów, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie
porównywania cen, Sprzedaż kosmetyków, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Publikowanie tekstów reklamowych, 38 Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeń online do przekazywania pomiędzy użytkownikami komputerów wiadomości dotyczących kosmetyków, zdrowia,
urody i zakupów, Transmisja podkastów, Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych, wiadomości i informacji, Usługi emisji,
mianowicie ładowanie, umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny
sposób nośników elektronicznych lub informacji elektronicznych
w Internecie lub innych sieciach komunikacyjnych, Usługi transmisyjne, Usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Udostępnianie
forów online do rozmów na tematy w zakresie zainteresowań ogólnych, w tym kosmetyków, urody, terapii kosmetycznych i produktów kosmetycznych, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych
tablic ogłoszeń online, Transmisja strumieniowa materiałów wideo
w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych
w Internecie, Umożliwianie dostępu do baz danych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Usługi łączności elektronicznej,
Przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Udostępnianie forów online, czatów, blogów i serwerów listowych do celów
transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych między
użytkownikami, Przesyłanie danych, treści multimedialnych, materiałów wideo, filmów, obrazków, obrazów, tekstów, fotografii, gier,
treści tworzonych przez użytkownika, treści audio oraz informacji
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Udostępnianie internetowych łączy komunikacyjnych,
przenoszących użytkownika witryny internetowej na inne lokalne
i światowe strony internetowe, Udzielanie dostępu do stron osób
trzecich za pośrednictwem uniwersalnego loginu, Umożliwianie
dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci
społecznych, zapoznawania nowych osób i organizowania randek,
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Zapewnianie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego
dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści
multimedialnych, 41 Dzienniki online, mianowicie blogi poruszające tematy kosmetyków, zdrowia i urody oraz zakupów, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Usługi pisania blogów o tematyce kosmetyków, zdrowia i urody,
usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne, Organizacja i prowadzenie
kolokwiów naukowych, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, 44 Udzielanie
porad i informacji za pośrednictwem Internetu w dziedzinie zdrowia
i urody.

(111) 346861
(220) 2021 01 23
(210) 523509
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 10
(732) BLISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piggypeg
(510), (511) 35 Udzielanie porad i informacji za pośrednictwem Internetu w dziedzinie zakupów, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie porównywania cen, Sprzedaż kosmetyków, środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Publikowanie tekstów reklamowych, 38 Udostępnianie elektronicznych
tablic ogłoszeń online do przekazywania pomiędzy użytkownikami
komputerów wiadomości dotyczących kosmetyków, zdrowia, urody
i zakupów, Transmisja podkastów, Komunikacja za pośrednictwem
blogów online, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna
transmisja danych, wiadomości i informacji, Usługi emisji, mianowicie
ładowanie, umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie, oznaczanie,
blogowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób nośników elektronicznych lub informacji elektronicznych w Internecie
lub innych sieciach komunikacyjnych, Usługi transmisyjne, Usługi
transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Udostępnianie forów online do rozmów na tematy w zakresie zainteresowań ogólnych, w tym
kosmetyków, urody, terapii kosmetycznych i produktów kosmetycznych, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogłoszeń
online, Transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie,
Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie,
Umożliwianie dostępu do baz danych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Usługi łączności elektronicznej, Przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, Udostępnianie forów online,
czatów, blogów i serwerów listowych do celów transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych między użytkownikami, Przesyłanie danych, treści multimedialnych, materiałów wideo, filmów,
obrazków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści tworzonych przez
użytkownika, treści audio oraz informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Udostępnianie
internetowych łączy komunikacyjnych, przenoszących użytkownika
witryny internetowej na inne lokalne i światowe strony internetowe, Udzielanie dostępu do stron osób trzecich za pośrednictwem
uniwersalnego loginu, Umożliwianie dostępu do komputerowych
baz danych w zakresie tworzenia sieci społecznych, zapoznawania
nowych osób i organizowania randek, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Zapewnianie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie
dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, 41 Dzienniki online,
mianowicie blogi poruszające tematy kosmetyków, zdrowia i urody
oraz zakupów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Usługi pisania blogów o tematyce kosmetyków,
zdrowia i urody, usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne, Organizacja
i prowadzenie kolokwiów naukowych, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
44 Udzielanie porad i informacji za pośrednictwem Internetu w dziedzinie zdrowia i urody.
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(111) 346862
(220) 2021 01 29
(210) 523818
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732)	ALABRUDZIŃSKA MARTA DZIECKO W CHUŚCIE. HABITAT,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wszechnica noszącego rodzica
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne
lub szkoleniowe), Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacyjne usługi doradcze, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość,
Kursy szkoleniowe, Nauka indywidualna, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja szkoleń, Organizacja
warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych.
(111) 346863
(220) 2021 08 30
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) PELIKAN ARIEL SPD, Wieruszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bird meble
(510), (511) 20 Meble.

(210) 533272

(111) 346864
(220) 2021 08 30
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) PELIKAN ARIEL SPD, Wieruszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birdmeble
(540)

(210) 533281

(591) szary, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.15
(510), (511) 20 Meble.
(111) 346865
(220) 2020 11 06
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732)	EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niania
(540)

(210) 520614

(591) jasnoczerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe
i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w postaci
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w postaci
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy
i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy,
oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do prze-

syłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu
i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów,
komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie
i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach
konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania kandydatów
do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców,
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza
polegająca na umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia
umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych,
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych
usługodawców i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, pracodawców, 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 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, skomputeryzowane gromadzenie
katalogów informacji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
biznesowych i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprzewodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania
rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii
publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie
miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych,
opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób
oferujących pomoc w nauce, osób oferujących usługi remontowe,
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montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji on-line,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji pracowników,
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób trzecich,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji
informacyjnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, 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, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji
z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali internetowych, udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup
dyskusyjnych online do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych,
usługi udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych
katalogów, udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy
danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między
użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi
elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów 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
edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia,
planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki nad
dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad
zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i internetowe,
organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe
i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji o edukacji, usługi
przygotowywania serwisów informacyjnych, 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 strony internetowej zawierającej
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych
umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nie-
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obecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób
oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert pracy dla usługodawców,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek
internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej,
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi rezerwacji hoteli i pensjonatów, miejsc
w lokalach gastronomicznych, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, zapewnianie opieki nad dziećmi w wolnym czasie,
usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad
osobami dorosłymi, 44 usługi psychologów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi domowej opieki zdrowotnej,
zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, usługi tymczasowej
opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki nad
rybkami i ptakami domowymi, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi poradnictwa w zakresie higieny, pielęgnacji
i troski o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, usługi informacji medycznej
i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach służby zdrowia,
gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach SPA, aptekach, udostępnianie
informacji o lekach, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], usługi w zakresie opieki, opieka zastępcza,
usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
usługi niań, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność
właściciela], opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi
konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 346866
(220) 2020 11 06
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732)	EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opiekaseniora
(540)

(210) 520639

(591) amarantowy, wrzosowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe
i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w postaci
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w postaci
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy
i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy,
oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu
i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie
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elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów,
komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie
i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach
konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania kandydatów
do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców,
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza
polegająca na umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie,
ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od potencjalnych klientów
on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych
baz danych, tworzenie komputerowych baz danych usługodawców
i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie bazy danych
on-line pracowników, kandydatów do pracy, pracodawców, 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 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, skomputeryzowane gromadzenie katalogów informacji
o ofertach pracy i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa
w nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo
i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprzewodowych,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
analizy i porównywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej,
badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla
opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów
i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc
w nauce, osób oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarcza-

nie informacji dotyczących rekrutacji on-line, przeprowadzanie
testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi
w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo w zakresie planowania
kariery, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów
pracy, targów biznesowych, prowadzenie rejestru pracowników
i pracodawców dla osób trzecich, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
internetowego serwisu informacyjnego, 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, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z komputerowych baz
danych, usługi udostępniania portali internetowych, udostępnianie
forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup dyskusyjnych online
do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych
sieci komputerowych i bezprzewodowych, usługi udostępniania
komputerowych baz danych i elektronicznych katalogów, udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy danych
z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych,
usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych,
dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów 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 edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia,
planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki nad
dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad
zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i internetowe,
organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe
i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji o edukacji, usługi
przygotowywania serwisów informacyjnych, 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 strony internetowej zawierającej
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych
umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób
oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, oprogramo-
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wanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-line
z możliwością wyszukiwania ofert pracy dla usługodawców, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek
internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe,
badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, badania
i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych,
publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi rezerwacji hoteli i pensjonatów, miejsc w lokalach gastronomicznych, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi,
zapewnianie opieki nad dziećmi w wolnym czasie, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, 44 usługi psychologów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi domowej opieki zdrowotnej, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie opieki
nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki nad rybkami
i ptakami domowymi, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii,
kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi poradnictwa w zakresie higieny, pielęgnacji i troski
o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, usługi informacji medycznej i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, salonach piękności,
gabinetach masażu, salonach SPA, aptekach, udostępnianie informacji o lekach, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, dotrzymywanie towarzystwa [opieka
osobista], usługi w zakresie opieki, opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi niań, opieka
nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], opieka
nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 346867
(220) 2021 02 17
(210) 524770
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) KRZEMPEK ZBIGNIEW, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	APISGOLD
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 346868
(220) 2021 03 03
(210) 525488
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED FORTE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosme-
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tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów
farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające do aerozoli, do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych,
Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 346869
(151) 2021 08 25

(220) 2021 03 17
(441) 2021 05 04

(210) 526214
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(732) CENTKOWSKA ALDONA, Kobiele Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hodowla Psów Rasowych Dolina Radości
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 03.06.01,
03.06.03, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.21
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt, Znakowanie zwierząt, Usługi hodowli zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych,
Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, Usługi
ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, Udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, Umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt
domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Hodowle psów, Hodowle kotów, Usługi
w zakresie pielęgnacji psów, Usługi w zakresie pielęgnacji kotów.
(111) 346870
(220) 2021 03 19
(210) 526326
(151) 2021 08 27
(441) 2021 05 04
(732) Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna, Wierbka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZAFIR
(510), (511) 9 Elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe,
antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki
elektryczne natynkowe i podtynkowe, Jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.

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) 043348
(111) 074187
(111) 075475
(111) 076166
(111) 076388
(111) 076389
(111) 076400
(111) 076862
(111) 077295
(111) 077305
(111) 077326
(111) 077329
(111) 077472

(180) 2032 07 02
(180) 2031 06 26
(180) 2032 01 21
(180) 2031 06 26
(180) 2032 05 28
(180) 2032 05 28
(180) 2032 06 10
(180) 2032 01 13
(180) 2032 01 08
(180) 2032 01 10
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 28

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

(111) 078119
(111) 078587
(111) 143270
(111) 162768
(111) 163221
(111) 163489
(111) 163490
(111) 163491
(111) 163704
(111) 163963
(111) 164610
(111) 164668
(111) 164710
(111) 164711
(111) 165150
(111) 165194
(111) 165571
(111) 166399
(111) 166488
(111) 166718
(111) 167540
(111) 167678
(111) 167692
(111) 168255
(111) 168367
(111) 168848
(111) 170709
(111) 170710
(111) 170843
(111) 177183
(111) 184014
(111) 194524
(111) 201601
(111) 251366
(111) 251918
(111) 252398
(111) 252622
(111) 252623
(111) 252676
(111) 253039
(111) 253667
(111) 253697
(111) 254251
(111) 254252
(111) 254275
(111) 254766
(111) 254772
(111) 255042

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

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 35: usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej, prezentowania, zgrupowania towarów
pozwalające nabywcy wygodnie
je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej z produktami chemicznymi
przeznaczonymi dla przemysłu,
płynami odmrażającymi do szyb
i zamków samochodowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych.
(111) 255234 (180) 2032 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 255235 (180) 2032 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 255257 (180) 2032 01 26 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
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(111) 256416 (180) 2032 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 256463 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 256612 (180) 2032 05 07 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: systemy komputerowe i programy na rzecz kierowania firmą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla biur
rachunkowych, doradztwa księgowego, podatkowego, wystawiania
dokumentów, rozliczania należności, przeprowadzania analiz,
prowadzenia kartotek i ewidencjonowania, prowadzenia bilansów,
wstępnie zapisane nośniki mediów
elektronicznych, magnetycznych,
optycznych i elektrooptycznych,
taśmy, kasety, CD-ROM-y, dyski
magnetyczne, nagrane nośniki danych z dźwiękiem i/lub obrazem,
publikacje na nośnikach magnetycznych i optycznych; 35: usługi
reklamowe, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, ogłoszenia prasowe i kolumny reklamowe w prasie, reklama
internetowa, dystrybucja materiałów reklamowych, marketing
i promocja sprzedaży, komputerowe bazy danych: kompilacja informacji, systematyzacji informacji,
sortowanie danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, powielanie dokumentów, usługi maszynopisania, usługi w zakresie prowadzenia sklepu z komputerami,
częściami do komputerów, podzespołami, osprzętem komputerowym, urządzeniami peryferyjnymi,
programami
komputerowymi,
magnetycznymi nośnikami danych, taśmami do drukarek komputerowych nasączonych tuszem,
tonerami, kasetami do drukarek,
atramentem, papierem do kserokopiarek, papierem do drukarek
komputerowych; 38: rejestracja
i utrzymywanie serwerów wirtualnych, kont poczty elektronicznej,
serwisów internetowych, wdrażanie systemów informatycznych, teleinformatycznych i sieci łączności
telefonicznej, teleksowej, przesyłanie danych przy pomocy terminali, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną, przesyłanie danych
przy pomocy sieci światłowodów,
informacja w zakresie telekomunikacji, telefonia komórkowa, wypożyczanie: modemów, telefonów,
telekopiarek, urządzeń do przekazywania informacji, urządzeń
telekomunikacyjnych; 42: opracowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie systemów informatycznych i sprzętu

(111) 256793
(111) 257004
(111) 257005
(111) 257158
(111) 258089
(111) 258090
(111) 258164
(111) 258241
(111) 258505
(111) 259116
(111) 259998
(111) 260573
(111) 261948
(111) 262828
(111) 263852
(111) 265569
(111) 266035
(111) 269800
(111) 272167
(111) 274194
(111) 274416
(111) 275302
(111) 275621
(111) 276624
(111) 284465
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(180) 2031 11 18
(180) 2032 02 16
(180) 2032 02 16
(180) 2031 12 21
(180) 2032 05 31
(180) 2032 05 31
(180) 2032 01 23
(180) 2032 04 26
(180) 2032 01 23
(180) 2031 12 30
(180) 2032 04 24
(180) 2031 12 16
(180) 2032 02 24
(180) 2032 06 05
(180) 2031 09 22
(180) 2032 09 06
(180) 2032 12 21
(180) 2032 01 18
(180) 2032 01 03
(180) 2032 01 23
(180) 2032 04 12
(180) 2031 12 21
(180) 2032 03 21
(180) 2032 03 19
(180) 2032 05 25

komputerowego, wypożyczanie
i aktualizacja sprzętu komputerowego, projektowanie serwisów
internetowych,
projektowanie
stron internetowych, graficzne
opracowanie stron internetowych,
usługi grafików komputerowych,
modernizacja sprzętu komputerowego, systemów informatycznych
oraz telekomunikacyjnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu
do komputerowych baz danych,
odpłatne udostępnianie czasu
dostępu do komputerów w celu
przetwarzania danych, odzyskiwanie komputerowych baz danych,
usługi w zakresie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie
i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, konserwacja oprogramowania.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 506983
(210) 530777
(210) 530779
(210) 527373
(210) 508330
(210) 516952

U
U
U
U
U
U

(210) 477781
(210) 518060
(210) 520533
(210) 520538
(210) 522576
(210) 523641

U
U
U
U
ZT7/2021
U
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(210) 526186
(210) 526188
(210) 527922
(210) 528825
(210) 529183

U
U
U
U
U

(210) 529205
(210) 529427
(210) 530027
(210) 532147

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) 527085

ZT20/2021

(111) 053573 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Leverkusen, Niemcy.
(111) 058912 A. Wykreślono: MARS DRINKS UK LIMITED, SLOUGH, Wielka Brytania; Wpisano: MARS DRINKS UK LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania.
(111) 058912 A. Wykreślono: MARS DRINKS UK LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania; Wpisano: LAVAZZA PROFESSIONAL UK
LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania.
(111) 071597 A. Wykreślono: SIME DARBY UNIMILLS B.V.,
ZWIJNDRECHT, Holandia; Wpisano: Sime Darby Oils Zwijndrecht
Refinery B.V., Zwijndrecht, Holandia.
(111) 073675B  A. Wykreślono: S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BAMA GmbH, Mosbach,
Niemcy.
(111) 091346 A. Wykreślono: ROBERT SEUFFER GMBH & CO.KG, CALW-HIRSAU, Niemcy; Wpisano: AST (Advanced Sensor Technologies) International Asset GmbH, Calw, Niemcy.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 233065 (141) 2019 09 30

(111) 045353 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Leverkusen, Niemcy.

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 36: usługi
w zakresie ubezpieczeń, usługi
finansowe, monetarne, wymiana
walut.

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) 044193 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Leverkusen, Niemcy.

(111) 102593 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.3234811.2021.
AW, Cz. nr 3234811, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 131479 A. Wykreślono: LSC Communications US, LLC,
Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TOPS Products
LLC, Warrenville, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 159163 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159206 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Aparatury
Spawalniczej ASPA Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 931022587;
Wpisano: ASPA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931022587.
(111) 185278 A. Wykreślono: „OVER EUROPE” Sp. z o.o., Klembów, Polska 015448980; Wpisano: E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów, Polska 369041480.
(111) 200444 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200444 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200445 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200445 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 044194 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Leverkusen, Niemcy.

(111) 200446 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA,
Majdan, Polska 142612486.

(111) 044195 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Leverkusen, Niemcy.

(111) 200446 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
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(111) 200447 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200447 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200448 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200448 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200449 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200449 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200450 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200450 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200451 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200451 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 220013 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 220013 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 220014 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 220014 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 223657 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 223667 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA,
Majdan, Polska 142612486.
(111) 223667 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 229042 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
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(111) 234792 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 239421 A. Wykreślono: VASTINT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013211712; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 243447 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 245299 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 245301 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 247186 A. Wykreślono: OLX Global B.V., Hoofddorp, Holandia; Wpisano: OLX Global B.V., Amsterdam, Holandia.
(111) 248048 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517 ; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 248319 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 250905 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 258631 A. Wykreślono: RESET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932283309; Wpisano:
RESET2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932283309.
(111) 258632 A. Wykreślono: RESET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932283309; Wpisano:
RESET2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932283309.
(111) 258633 A. Wykreślono: RESET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932283309; Wpisano:
RESET2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932283309.
(111) 258634 A. Wykreślono: RESET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932283309; Wpisano:
RESET2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932283309.
(111) 263564 A. Wykreślono: VASTINT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013211712; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 263565 A. Wykreślono: VASTINT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013211712; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 271247 A. Wykreślono: GAŃCZARCZYK JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY EXPORT-IMPORT JABEX, Bielsko-Biała, Polska 002392501; Wpisano: JABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 388046642.
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(111) 275480 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32364287.2021.
AW, Cz. nr 32364287, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 277699 A. Wykreślono: RESET2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932283309; Wpisano:
RESET2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932283309.
(111) 279715 A. Wykreślono: ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, Polska 630262070; Wpisano: ODLEWNIA ŻELIWA ŚREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Śrem, Polska 630262070.
(111) 283707 A. Wykreślono: ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIATCZYŃSKI PAWEŁ RESTAURANT WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 147440498; Wpisano: RESTAURANT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147440498.
(111) 289749 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32361590.2021.
AW, Cz. nr 32361590, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 289782 A. Wykreślono: VASTINT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013211712; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 289783 A. Wykreślono: BRAMA PORTOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015238879; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 290860 A. Wykreślono: VASTINT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013211712; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 290861 A. Wykreślono: VASTINT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013211712; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 290862 A. Wykreślono: BRAMA PORTOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015238879; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 290863 A. Wykreślono: BRAMA PORTOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015238879; Wpisano: MORETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386112004.
(111) 291941 A. Wykreślono: IT’S SKIN CO., LTD., Seoul, Republika Korei; Wpisano: IT’S HANBUL CO., LTD., Seul, Korea Południowa.
(111) 297962 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) 300019 A. Wykreślono: Grupa Maspex Sp. z o. o. Sp. k.,
Wadowice, Polska; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 300378 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 300379 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 303931 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 304922 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 304966 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 304978 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 305868 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 306434 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 306435 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 313712 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 316188 A. Wykreślono: DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las, Polska 634641455 ; Wpisano: DOGMAT SYSTEMY
SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 387035636.
(111) 318798 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 320525 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 321819 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 322949 A. Wykreślono: SOPHIE MARTINELLI, Romainville, Francja; Wpisano: LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż, Francja.
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(111) 325458 A. Wykreślono: NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145836186;
Wpisano: GOLDEN FLOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389111933.
(111) 325461 A. Wykreślono: NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145836186;
Wpisano: GOLDEN FLOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389111933.
(111) 331083 A. Wykreślono: FINNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 384748407; Wpisano: EVEREST INTERNATIONAL SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 383030369 .
(111) 331295 A. Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423.
(111) 332295 A. Wykreślono: ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIĄTCZYŃSKI PAWEŁ RESTAURANT WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 147440498; Wpisano: RESTAURANT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147440498.
(111) 333228 A. Wykreślono: Glencore Agriculture Czech s.r.o.,
Ujście nad Łabą, Czechy; Wpisano: Viterra Czech s.r.o., Uście nad
Łabą, Czechy.
(111) 336164 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 336234 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 336297 A. Wykreślono: GENETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 368419202; Wpisano:
D-CENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 368419202.
(111) 337063 A. Wykreślono: SOWIŃSKA MILENA OWL, Bydgoszcz, Polska; Wpisano: RABATIO MILENA SOWIŃSKA, Bydgoszcz,
Polska 368769161.
(111) 337226 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 337227 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) 337907 A. Wykreślono: PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 300979813; Wpisano: CRISPY NATURAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 302460943.
(111) 337908 A. Wykreślono: PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 300979813; Wpisano: CRISPY NATURAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska 302460943.
(111) 338356 A. Wykreślono: JULIA VIKMAN, JVB ZESPÓŁ MUZYCZNY, Gdańsk, Polska 220550440; Wpisano: JVB - Julia Vikmann
Band UG (haftungsbeschränkt), Offenbach am Main, Niemcy.
(111) 340312 A. Wykreślono: VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015273350; Wpisano: VOLLMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387196919.

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) 1076060
(540) PAPION Kelebek
(531) CFE: 03.13.01, 27.03.02, 29.01.15
(511) 23, 24, 26
(732) MERTÜL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Kemalpaşa Mahallesi, Ağa Yokuşu Sokak No: 15, Kat: 1-2,
Laleli Eminönü-İstanbul (TR)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1084711
(540) StarkLine
(732) MOLTECH AH Kft.,
ker. 107, H-6758 Röszke II (HU)
(151) 2021 03 22
(441) 2021 05 10
(111) 1143587
(540) NECTAR OF BEAUTY	
(732) CARREFOUR,
93 Avenue de Paris, F-91300 MASSY (FR)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 05 04

(511) 6, 7, 8
(581) 2021 04 22
(511) 3
(581) 2021 04 15

(111) 337228 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 1233864
(540) Ferrit
(531) CFE: 26.01.19, 26.03.05, 29.01.12
(511) 6, 7, 9, 11, 12,

35, 36, 37, 39, 40, 42
(732) FERRIT s.r.o.,
Harcovská 1476, CZ-739 11 Frýdlant nad Ostravicí (CZ)
(151) 2019 05 27
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 337229 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 1351731
(540) MAKIN BACON
(531) CFE: 27.05.01
(732) A.DE.F., LTD.,
425 Hall Avenue St. Paul MN 55110 (US)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 05 04

(111) 337230 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 1482169
(540) honeymoon in love with Honey
(531) CFE: 03.13.04, 27.05.09, 29.01.14
(511) 3, 5, 30
(732) Aikaterini-Anastasia Koumoutsi,
Drakeia, GR-373 00 Pilion (GR)
(151) 2021 04 01
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22

(511) 21
(581) 2021 04 15
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(111) 1485163
(540) ipek
(531) CFE: 02.01.13, 06.19.09, 26.01.14,
26.05.18, 26.11.01, 27.05.02, 29.01
(511) 3, 29, 30, 31, 32
(732) , Stralsunder Strasse 62, 13355 Berlin (DE)
(151) 2019 06 13
(441) 2019 09 16
(581) 2019 08 29

(111) 1585994
(540) L LX Pantos
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(732) LX Holdings Corp., 58,
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 04

(111) 1490402
(540) RENUAR
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
(511) 25, 35
(732) RENWAR FASHION MANUFACTURING & MARKETING (1993)
LTD., 13 Arie Shenkar st. Rishon Le’zion (IL)
(151) 2019 06 19
(441) 2019 10 21
(581) 2019 10 03

(111) 1586021
(540) YBT
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 44
(732) Cui Lianbao, 55 Zhongda Huaishu South Street,
Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 22
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15

(111) 1502413
(540) handgum
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 28
(732) LI BINKUN,
No. 21 Dongzhi Road, Yudong Street, Nan’an Town,
Dayu County, Ganzhou City, Jiangxi Province (CN)
(151) 2019 07 26
(441) 2019 12 30
(581) 2019 12 12

(111) 1586033
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) Jinan Huaxing Chicken Leg Onion Planting Professional
Cooperative, Hexiaozhuang Village, Niuquan Town,
Laiwu District, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 02 05
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15

(111) 1502435
(540) Air Putty
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 28
(732) LI BINKUN, No. 21 Dongzhi Road, Yudong Street,
Nan’an Town, Dayu County, Ganzhou City, Jiangxi Province (CN)
(151) 2019 07 26
(441) 2019 12 30
(581) 2019 12 12
(111) 1507981
(540) SABORES DE ESPAÑA De Nuestra Tierra
(531) CFE: 25.01.15, 26.01.03,
26.07.25, 27.05.09, 29.01.14
(511) 29, 30, 31, 32, 33
(732) CARREFOUR,
93 avenue de Paris, F-91300 MASSY (FR)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1513806
(540) B DE BELGEN LES BELGES
(531) CFE: 24.03.07, 27.05.09, 29.01.15
(511) 29, 30, 31, 32, 33
(732) CARREFOUR,
93 avenue de Paris, F-91300 MASSY (FR)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1527277
(540) Alazani Valley
(531) CFE: 28.05.00, 28.19.00
(732) LEPL National Wine Agency,
Marshal Gelovani avenue 6, 0159 Tbilisi (GE)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 08 31

(511) 33, 35

(581) 2020 08 13

(511) 39

(581) 2021 04 15

(111) 1586041
(531) CFE: 27.05.22, 28.05.00, 29.01.15 (511) 38
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Petrus Carrier”,
ul. Shestaya liniya 2-ya, d.11, pom.6, k.6-4b, 220013 Minsk (BY)
(151) 2020 11 30
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1586055
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(732) LX Holdings Corp.,
58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 04

(511) 27

(581) 2021 04 15

(111) 1586133
(540) Medzona
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 35, 38
(732) Sonoray Ltd,
Chernomorskiy bul., 7, building 1, apt. 4, RU-117639 Moscow (RU)
(151) 2021 03 01
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1586137
(540) CHUNCHI
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 31
(732) Shandong Weier Seed Co., Ltd,
Room 2-2710, Block CD, Dinghao Plaza, No.44,
Gongye South Road, High-tech Zone, Jinan City,
250101 Shandong Province (CN)
(151) 2021 01 27
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15

(111) 1543649
(540) KERING	
(511) 9, 35
(732) KERING, 40 rue de Sèvres, F-75007 PARIS (FR)
(151) 2020 02 10
(441) 2020 08 17
(581) 2020 07 30

(111) 1586213
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 6
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15

(111) 1548314
(540) MEDEX
(732) Gerrit CJ. Stein h.o.d.n. MEDEX,
Smalbroeksweg 3, NL-9442 PD Elp (NL)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 05 04

(111) 1586242
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 1
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15

(511) 3

(581) 2021 04 15

(111) 1555214
(540) sportMaster PRO
(531) CFE: 02.01.23, 04.05.03,
26.03.04, 26.04.02, 29.01.13
(511) 16, 18, 25, 28, 35
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
6 Shenton Way, # 18-11 OUE Downtown 2, Singapore 068809 (SG)
(151) 2020 08 27
(441) 2020 11 02
(581) 2020 10 15
(111) 1557725
(540) PWR
(732) PWR IP Pty Ltd,
PO Box 6425, YATALA QLD 4207 (AU)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 05 04

(511) 7, 12

(581) 2021 04 15

(111) 1570754
(540) PINELLO
(511) 6, 20
(732) Peka-Metall AG, Luzernerstrasse 20, CH-6295 Mosen (CH)
(151) 2020 10 17
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1585939
(540) Digiteum
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 9, 41, 42
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Digiteum”,
ul. Kulman, d. 9, Pomeshchenie 393, 220100 Minsk (BY)
(151) 2020 12 23
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15

(111) 1586725
(540) Xpay
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) xPay Holding AG, Stuntzstraße 16, 81677 München (DE)
(151) 2020 09 16
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1586740
(540) teamplay Fleet
(732) Siemens Healthcare GmbH,
Henkestraße 127, 91052 Erlangen (DE)
(151) 2020 11 04
(441) 2021 05 04
(111) 1586796
(540) Nilox
(732) Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH,
Mühlstraße 50, 66386 St. Ingbert (DE)
(151) 2021 03 12
(441) 2021 05 04

(511) 9, 35, 38, 42

(581) 2021 04 15
(511) 5

(581) 2021 04 15

(111) 1586827
(540) BENDMAK BENDING & DRILLING & WELDING SOLUTIONS
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(511) 7, 35
(732) BEND-MAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
Akçalar San Böl. Naldöken Cd., No: 10 Nilüfer Bursa (TR)
(151) 2020 08 27
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
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(111) 1586985
(540) Bamt i me
(531) CFE: 27.05.01
(511) 16
(732) Taison Technology (Group) Co., Ltd.,
Room 207-12, Building 1,
Taizhou Cross-border E-commerce industry park,
No. 638, Donghuan Ave. Taizhou, Zhejiang province (CN)
(151) 2021 01 20
(441) 2021 05 04
(581) 2021 04 15
(111) 1587019
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 20.05.07, 26.04.04, 27.05.09, 29.01.13
(511) 19
(732) LX Holdings Corp.,
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587022
(540) L LX Global
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 1
(732) LG Corp.,
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587038
(540) MESIRIN	
(511) 5
(732) Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2021 01 12
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587051
(540) Papiro
(531) CFE: 27.05.01
(511) 33
(732) Shandong Chun Zhen International Trade Co., Ltd.,
Block 4-6, 1st Floor, Building 64, Hainacheng Headquarters,
777 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
250000 Shandong Province (CN)
(151) 2021 01 09
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587055
(531) CFE: 28.03.00
(511) 5
(732) Hanhui Pharmaceuticals Co., Ltd.,
No. 2 Haizheng Road, Xukou Town, Fuyang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 01 30
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587068
(540) CONVERSATIONS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Louis Vuitton Malletier,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587070
(540) SYMPHONY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Louis Vuitton Malletier,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587083
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 27
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587148
(531) CFE: 28.03.00
(511) 37
(732) Shandong Caiwang Construction Co., Ltd.,
2E, No. 26 Beiyuan Street, Licheng District,
Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 01 13
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587189
(540) TRUECOLOR
(511) 9, 24
(732) Ten Cate Protect B.V.,
G van der Muelenweg 2, NL-7443 RE Nijverdal (NL)
(151) 2021 03 02
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587252
(540) GENESIS
(531) CFE: 03.07.16, 24.01.15, 27.05.02
(511) 36
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587349
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 9
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22

(111) 1587376
(540) GENESIS
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 10
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(581) 2021 04 22

(111) 1587431
(540) HOTËNOK
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 20, 25, 28
(732) Limited liability company „BAWIBUY”,
ul. Keramicheskaya (Keramik Mkr.), 3B, et. 2, pom. 12, Balashiha,
RU-143983 Moskovskaya oblast (RU)
(151) 2020 10 14
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587565
(540) RHAPSODY
(531) CFE: 27.05.01
(732) Louis Vuitton Malletier,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 05 10
(111) 1587568
(540) IMAGINATION
(531) CFE: 27.05.01
(732) Louis Vuitton Malletier,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 05 10

(511) 3

(581) 2021 04 22
(511) 3

(581) 2021 04 22

(111) 1587573
(540) PISCAR
(511) 41
(732) JAIR ALCANTARA VIEIRA,
RUA EDUARDO MARQUES, N° 350,
APT 602-BAIRRO: OSVALDO REZENDE 38400-442 Uberlândia (BR)
(151) 2020 11 25
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587575
(540) TORFLAND
(732) QUATRO-SERVICE S.R.L.,
Str. Bulgară nr. 47, MD-2001 Chișinău (MD)
(151) 2021 02 05
(441) 2021 05 10

(511) 1, 35

(581) 2021 04 22

(111) 1587604
(540) deerma
(531) CFE: 18.05.01, 27.05.01
(511) 7, 9, 11, 21, 35
(732) Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.,
No. 4, Longhui Road, Malong Village Committee,
Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 03 17
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587610
(540) APOLLO LIFT
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., LTD.,
656 Taoyuan North Road, Chengguan, Ninghai 315600 Zhejiang (CN)
(151) 2021 01 26
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587626
(540) iRest
(531) CFE: 27.05.01
(511) 20, 28
(732) IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD,
No.468 Shibali East Road, Daqiao Town,
Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 01 15
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587649
(531) CFE: 03.13.04	
(511) 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 43
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION, 10TH FLOOR,
JOLLIBEE PLAZA BUILDING, 10 F. ORTIGAS JR. AVENUE,
ORTIGAS CENTER, PASIG CITY, 1605 METRO MANILA (PH)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587658
(540) TUNEGEM
(511) 9
(732) K-POP FACTORY,
ICL Building 2F, 816, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul (KR)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587662
(540) ZILAN
(531) CFE: 26.04.24, 27.05.24, 28.01.00, 29.01.13
(732) ZILAN GLOBAL GROUP SL,
C/ Zurbaran, 8 1°, E-28010 Madrid (ES)
(151) 2020 01 30
(441) 2021 05 10

(511) 18, 25

(581) 2021 04 22
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(111) 1587671
(531) CFE: 03.07.03, 26.01.03
(511) 5
(732) Jinan Tianju Livestock Technology Co., Ltd.,
No. 9, Suyan Road, Wenchang sub district office,
Changqing District, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 23
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587713
(540) VITASLIM INNOVE
(531) CFE: 01.15.15, 26.01.01, 27.05.09, 29.01.13
(511) 5, 16, 35
(732) VITASLIM INNOVE OOD.,
18 Shipchenski Prohod Blvd, Galaxy Trade Center,
floor 8, office 802, BG-1113 Sofia (BG)
(151) 2020 12 29
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587727
(540) VP trend
(531) CFE: 27.05.10
(732) VP trend s.r.o.,
Lidická 1013, CZ-272 03 Kladno, Dubí (CZ)
(151) 2021 01 13
(441) 2021 05 10

(511) 6, 19, 37
(581) 2021 04 22

(111) 1587822
(540) JOLLIBEE	
(511) 16, 21, 25, 28,

29, 30, 32, 35, 39, 43
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION,
10TH FLOOR, JOLLIBEE PLAZA BUILDING,
10 F. ORTIGAS JR. AVENUE, ORTIGAS CENTER,
PASIG CITY 1605 METRO MANILA (PH)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587859
(540) PROTECTED TOOLS Impact Water Dust
(531) CFE: 24.01.03, 26.04.04, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.10
(511) 7, 8
(732) Robert Bosch Power Tools GmbH,
70771 Leinfelden-Echterdingen (DE)
(151) 2020 11 17
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587865
(531) CFE: 28.03.00
(511) 36
(732) Jinan Private Joint Investment Co., Ltd.,
28F, Block A, Golden Times Square, No.9999 Jingshi Road,
(Shandong) Pilot Free Trade Zone, Jinan Subzone, Lixia District,
Jinan City, 250014 Shandong Province (CN)
(151) 2021 02 05
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587869
(540) REFOND
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd,
6/F, Building #1, 10th Industrial Zone, Tianliao Community,
Gongming Office, Guangming New District,
Shenzhen, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 03 26
(441) 2021 05 10
(581) 2021 04 22
(111) 1587924
(540) PROTECTED TOOLS
(531) CFE: 24.01.03, 26.04.04, 27.05.24, 29.01.12
(732) Robert Bosch Power Tools GmbH,
70771 Leinfelden-Echterdingen (DE)
(151) 2020 11 17
(441) 2021 05 10

(511) 7, 8
(581) 2021 04 22

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) 1506983
(540) ECOVESSEL	
(511) 21
(732) Eco Vessel, LLC,
1600 Range St., Suite 104, Boulder CO 80301 (US)
(151) 2019 11 18
(441) 2020 01 20
(581) 2020 01 02
(111) 1507513
(540) UOMO DI CLASSE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) HANG ZHOU NEW SPRING IMP.&EXP CO., LTD,
ROOM I, 10 FLOOR, 889# JIANGCHENG ROAD,
SHANGCHENG AREA, HANGZHOU, ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 12 05
(441) 2020 01 20
(581) 2020 01 02
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
Znaki towarowe
(210) 464960 U

w WUP nr 35/2021 na stronie 147 opublikowano informację o odmowie udzielenia prawa wydaną po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej UPRP
Powinno być:
Informacja ta nie powinna zostać opublikowana.

