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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 5/2022

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 239 931 do nr 239 980)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239933
(41) 2021 07 19
(51) A23C 21/06 (2006.01)
A23C 1/00 (2006.01)
A23K 10/28 (2016.01)
(21) 435653 (22)
2020 10 12
(72) KALINOWSKI ZBIGNIEW, Stara Łomża przy Szosie (PL)

(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwaśnej serwatki, serwatka kwaśna otrzymana tym sposobem i produkt zawierający serwatkę
(B1) (11) 239940
(41) 2019 03 25
(51) A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 422843 (22)
2017 09 14
(72) KASICA IWONA, Warszawa (PL)
(73) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(54) Masa cukiernicza do produkcji słodyczy w szczególności cukierków
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(B1) (11) 239959
(41) 2020 11 02
(51) A23L 2/04 (2006.01)
A23N 1/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
(21) 432508 (22)
2020 01 07
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Instalacja dla ekstrakcji miazgi owocowo-warzywnej
(B1) (11) 239953
(41) 2019 10 07
(51) A47B 13/08 (2006.01)
A47B 96/18 (2006.01)
(21) 425010 (22)
2018 03 23
(72) SZAŁAŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
(73) JUAN-J. SZAŁAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób produkcji blatu kuchennego
(B1) (11) 239941
(41) 2018 08 27
(51) A47D 11/00 (2006.01)
A47D 7/00 (2006.01)
A47C 17/62 (2006.01)
(21) 420571 (22)
2017 02 17
(72) STANOWSKI MACIEJ, Manasterzec (PL); HUSARSKA-SOBINA
JADWIGA, Kraków (PL)
(73) SUCHOCKA RITA BELLAMY, Zagórz (PL)
(54) Łóżko dla niemowląt i sposób wykorzystania elementów tego
łóżka do budowy innych mebli dla dzieci
(B1) (11) 239965
(41) 2020 10 19
(51) A47F 3/04 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
F25D 23/06 (2006.01)
F25D 25/02 (2006.01)
(21) 429670 (22)
2019 04 16
(72) KOZIOŁ LUCJAN, Błonie (PL)
(73) ART PROGRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Ekspozycyjna obudowa chłodziarki
(B1) (11) 239974
(41) 2021 08 16
(51) A47F 3/04 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
(21) 432907 (22)
2020 02 15
(72) WINNICKI DARIUSZ, Hucisko (PL); KLICH ŁUKASZ, Olkusz (PL);
ZAJĄC TOMASZ, Jaworzno (PL); PĘDZIK ROBERT, Ryczów (PL)
(73) ES SYSTEM K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbrom (PL)
(54) Zabudowa ekspozycji towarów w meblu chłodniczym
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(72) SADZA EWA, Truskaw (PL)
(73) SADZA EWA P.P.H. FARR, Blizne-Łaszczyńskiego (PL)
(54) Smoczek do butelki antykolkowej
(B1) (11) 239962
(41) 2020 12 28
(51) A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 433486 (22)
2020 04 07
(72) MAZURKIEWICZ ROMAN, Gliwice (PL); GRYMEL MIROSŁAWA,
Nieborowice (PL)
(73) MELALEUCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMA AUSTRALIJSKO POLSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktu spilantolu na bazie roślin astrowatych
(B1) (11) 239957
(41) 2020 11 30
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/44 (2017.01)
(21) 429950 (22)
2019 05 16
(72) HADJIEVA PETIA, Warszawa (PL); GNYŚ MAREK, Warszawa (PL)
(73) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Emulsja typu olej w wodzie do zastosowania w kroplach do oczu
jako nośnik dla okulistycznych substancji leczniczych rozpuszczalnych w olejach
(B1) (11) 239934
(41) 2020 10 19
(51) A61K 51/04 (2006.01)
A61K 103/10 (2006.01)
A61K 9/19 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 429630 (22)
2019 04 12
(72) SIKORA ARKADIUSZ EUGENIUSZ, Gorlice (PL); MAURIN
MICHAŁ, Warszawa (PL); JAROŃ ANTONI WŁODZIMIERZ,
Truskaw (PL); PIJAROWSKA-KRUSZYNA JUSTYNA, Warszawa (PL);
WYCZÓŁKOWSKA MONIKA, Warszawa (PL); JANOTA BARBARA,
Warszawa (PL); RADZIK MARCIN, Warszawa (PL); GARNUSZEK
PIOTR, Warszawa (PL); KARCZMARCZYK URSZULA, Otwock (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK
RADIOIZOTOPÓW POLATOM, Otwock (PL)
(54) Pochodne inhibitorów PSMA do znakowania ⁹⁹ᵐTc poprzez
HYNIC, zestaw radiofarmaceutyczny, preparat radiofarmaceutyczny
oraz ich zastosowanie w diagnostyce raka prostaty

(B1) (11) 239958
(41) 2021 05 04
(51) A61F 2/60 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
(21) 431583 (22)
2019 10 24
(72) KOCIORUBA PRZEMYSŁAW, Konin (PL); ŁUCZAK SZYMON,
Niemcz (PL); NOWAK JAKUB, Paterek (PL)
(73) KOCIORUBA PRZEMYSŁAW, Konin (PL); ŁUCZAK SZYMON,
Niemcz (PL); NOWAK JAKUB, Paterek (PL)
(54) Pasywny egzoszkielet

(B1) (11) 239937
(41) 2017 06 19
(51) A61M 5/20 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
A61M 5/30 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
(21) 415257 (22)
2015 12 11
(72) PLATONOFF ALBERTO LOZANO, Szczecin (PL); STEFAŃSKI
ADAM, Gniezno (PL); WILCZEK MATEUSZ, Szczecin (PL)
(73) NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Układ sterująco-napędowy dla urządzenia do iniekcji stałej
dawki substancji farmaceutycznej i urządzenie zaopatrzone w taki
układ

(B1) (11) 239977
(41) 2021 08 30
(51) A61J 11/04 (2006.01)
A61J 11/00 (2006.01)
A61J 9/00 (2006.01)
(21) 433079 (22)
2020 02 28

(B1) (11) 239976
(41) 2020 07 27
(51) A62B 35/00 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63C 9/08 (2006.01)
(21) 432946 (22)
2020 02 19
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(72) CZERNIK PIOTR, Góra (PL)
(73) XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Góra (PL)
(54) Uprząż nurkowa
(B1) (11) 239964
(41) 2020 05 18
(51) A62C 4/00 (2006.01)
E01F 7/00 (2006.01)
E05D 15/00 (2006.01)
F23M 5/08 (2006.01)
B63B 43/00 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
(21) 427681 (22)
2018 11 07
(72) MASŁOWSKI FRANCISZEK, Jelenia Góra (PL)
(73) MASŁOWSKI FRANCISZEK, Jelenia Góra (PL)
(54) Przegroda ochronna, zwłaszcza przeciwpożarowa i (lub) przeciw huraganowa
(B1) (11) 239966
(41) 2020 11 16
(51) A63C 17/00 (2006.01)
A63C 17/01 (2006.01)
A63C 17/02 (2006.01)
A63C 17/06 (2006.01)
(21) 429918 (22)
2019 05 14
(72) TRZNADEL PAWEŁ, Wrocław (PL)
(73) TRZNADEL PAWEŁ, Wrocław (PL)
(54) Mechanizm skrętny, zwłaszcza deskorolki
(B1) (11) 239961
(41) 2019 07 29
(51) B01J 31/24 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 31/18 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
B01J 31/14 (2006.01)
C07C 2/36 (2006.01)
C07C 2/32 (2006.01)
(21) 425935 (22)
2016 12 13
(30) 1562756
2015 12 18
FR
(86) 2016 12 13
PCT/EP16/80737
(87) 2017 06 22
WO17/102689
(72) BREUIL PIERRE-ALAIN, Lyon (FR); CHAUMET-MARTIN OLIVIA,
Brignais (FR)
(73) IFP ENERGIES NOUVELLES, Rueil-Malmaison (FR)
(54) Kompozycja katalityczna zawierająca nikiel, ligand typu fosfinowego oraz zasadę Lewisa oraz jej zastosowanie w sposobie
oligomeryzacji olefin
(B1) (11) 239936
(41) 2021 04 06
(51) B21D 47/04 (2006.01)
B21D 21/00 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
(21) 431378 (22)
2019 10 04
(72) JAWORSKI KAROL JÓZEF, Bytów (PL)
(73) LASERTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzytuchom (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów metalowych
(B1) (11) 239952
(41) 2020 01 02
(51) B27D 1/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B05D 5/00 (2006.01)
(21) 429707 (22)
2019 04 23
(72) CENULA KAMIL, Orzech (PL)
(73) CENULA KAMIL, Orzech (PL)
(54) Sposób wytwarzania sklejki dekoracyjnej
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(B1) (11) 239932
(41) 2020 04 06
(51) B41M 5/035 (2006.01)
(21) 427253 (22)
2018 09 28
(72) TOTA ANNA, Suchy Las (PL); BACHORZ PIOTR, Poznań (PL)
(73) AXPOL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Złotniki (PL)
(54) Sposób drukowania wzorów na artykułach tekstylnych
(B1) (11) 239935
(41) 2021 04 06
(51) B60B 7/08 (2006.01)
B60B 7/10 (2006.01)
B60B 7/12 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
(21) 431285 (22)
2019 09 26
(72) SIEDLACZEK ANDREAS, Reichertshofen (DE); SIEDLACZEK
PETER, Barbing (DE); SIEDLACZEK SIMON, München (DE)
(73) EDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Sposób wytwarzania nakładki do felg samochodowych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 239963
(41) 2020 03 23
B60P 7/04 (2006.01)
426994 (22)
2018 09 13
KACZOR MACIEJ STANISŁAW, Wichernik (PL)
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
Osłona zapięcia plandeki i plandeka naczepy

(B1) (11) 239949
(41) 2020 11 30
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
(21) 429970 (22)
2019 05 20
(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze do transportu i ekspozycji towarów
(B1) (11) 239960
(41) 2021 09 27
(51) B65G 47/24 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B23Q 7/00 (2006.01)
(21) 433358 (22)
2020 03 25
(72) KLABIS JÓZEF, Dobrodzień (PL); KOJ GRZEGORZ,
Bzinica Stara (PL)
(73) KLABIS JÓZEF ASKLA AUTOMATYKA SERWIS, Dobrodzień (PL)
(54) Podajnik do piły pakietowej
(B1) (11) 239947
(41) 2016 11 21
(51) C01F 5/06 (2006.01)
C04B 35/043 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/657 (2006.01)
(21) 412313 (22)
2015 05 12
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); DARŁAK MARIAN,
Ropczyce (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL); ZELIK WIESŁAW,
Ropczyce (PL)
(73) ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania wysokoogniotrwałego klinkieru magnezjowego
(B1) (11) 239948
(41) 2017 01 30
(51) C01F 5/06 (2006.01)
C04B 35/043 (2006.01)
C04B 35/106 (2006.01)
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C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/657 (2006.01)
(21) 413193 (22)
2015 07 20
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); DARŁAK MARIAN,
Ropczyce (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL); ZELIK WIESŁAW,
Ropczyce (PL)
(73) ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania wysokoogniotrwałego klinkieru magnezjowego modyfikowanego związkami cyrkonu
(B1) (11) 239945
(41) 2017 06 05
(51) C02F 1/30 (2006.01)
(21) 415069 (22)
2015 12 01
(72) STEC KATARZYNA, Gliwice (PL); DZIUBAK CECYLIA,
Pruszków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Kraków (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych
(B1) (11) 239931
(41) 2019 05 20
(51) C02F 1/52 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B01D 39/20 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
(21) 423497 (22)
2017 11 18
(72) JAWORSKI JACEK, Kraków (PL); CZUDEC ANETA,
Ropczyce (PL); MARĆ MATEUSZ, Pustków-Osiedle (PL)
(73) HEKOBENTONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzeniów (PL)
(54) Preparat bentonitowy oraz sposób wytwarzania preparatu
bentonitowego
(B1) (11) 239956
(41) 2020 06 15
(51) C07F 7/08 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
A61K 8/58 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 428118 (22)
2018 12 10
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK DOMINIKA,
Kielce (PL)
(73) JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA INWEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Kompleksowe związki krzemu organicznego, sposób otrzymywania kompleksowych związków krzemu organicznego oraz
zastosowanie kompleksowych związków krzemu organicznego
(B1) (11) 239946
(41) 2017 03 27
(51) C07H 19/10 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C07H 1/00 (2006.01)
C40B 40/06 (2006.01)
(21) 413941 (22)
2015 09 17
(72) JUREK PRZEMYSŁAW, Lutynia (PL); JELEŃ FILIP, Wrocław (PL);
MAZUREK MACIEJ, Wrocław (PL); JAKIMOWICZ PIOTR,
Wrocław (PL)
(73) PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób syntezy i oczyszczania nukleotydu, zmodyfikowany nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające
zmodyfikowany nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów
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(B1) (11) 239967
(41) 2020 07 13
(51) C09D 7/40 (2018.01)
C09D 11/02 (2014.01)
(21) 430202 (22)
2019 01 02
(72) BACH ARTUR, Białystok (PL); JAŁBRZYKOWSKI MAREK,
Białystok (PL)
(73) BACH ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE ARKA-DRUK, Łapy (PL)
(54) Sposób wytwarzania i nakładania powłok drukarskich
(B1) (11) 239944
(41) 2018 02 12
(51) C09D 133/04 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C08L 39/00 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
D21H 19/22 (2006.01)
(21) 418193 (22)
2016 08 03
(72) LANGER EWA, Orzesze (PL)
(73) OPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Lakier hydrofobowy na podłoża papierowe, zwłaszcza opakowań dla środków spożywczych
(B1) (11) 239938
(41) 2018 09 10
(51) C10L 5/46 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
(21) 420722 (22)
2017 03 03
(72) CIEŚLA MARIAN, Bobrowniki (PL); KUBANOWSKI ZYGMUNT,
Piekary Śląskie (PL)
(73) EKO-OSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków (PL)
(54) Sposób wytwarzania pelletów
(B1) (11) 239943
(41) 2018 12 17
(51) C22B 3/24 (2006.01)
C22B 59/00 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
B01J 20/00 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) 421860 (22)
2017 06 09
(72) CHMIELEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ, Warszawa (PL);
KALBARCZYK PAWEŁ, Błonie (PL); MIERZEJEWSKA JOLANTA,
Warszawa (PL); ROUBINEK OTTON KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
DUDEK JAKUB, Warszawa (PL); PALIGE JACEK, Warszawa (PL);
BURLIŃSKI HENRYK, Warszawa (PL); DOBROWOLSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); POLKOWSKA-MOTRENKO HALINA, Łąki (PL);
GRYCZKA URSZULA, Otwock (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób sorpcji wieloskładnikowej metali ziem rzadkich z roztworów wodnych
(B1) (11) 239975
(41) 2020 09 07
(51) C23C 4/134 (2016.01)
C23C 4/02 (2006.01)
B24C 7/00 (2006.01)
B24C 11/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
F28F 19/02 (2006.01)
(21) 432919 (22)
2020 02 17
(72) MILEWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
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(73) CENTRUM BADAWCZE POWŁOK OCHRONNYCH CEBAPO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób zabezpieczania przed degradacją powierzchni zwłaszcza ekranów grzewczych kotłów energetycznych z wykorzystaniem
powłok z nanomateriałów natryskiwanych metodą plazmową oraz
linia technologiczna do realizacji tego sposobu

(72) MALICKI MARCIN, Warszawa (PL); HERMAN FILIP MARIUSZ,
Częstochowa (PL)
(73) NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DISTRICT COOLING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów (PL)
(54) Chłodziarka adsorpcyjna i sposób produkcji chłodu i wody
odsolonej z wykorzystaniem tej chłodziarki

(B1) (11) 239954
(41) 2019 12 02
(51) E03B 3/02 (2006.01)
F24D 3/12 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24D 9/00 (2006.01)
(21) 425673 (22)
2018 05 22
(72) MIŚKOWIEC KAROL, Podgrodzie (PL)
(73) MIŚKOWIEC KAROL, Podgrodzie (PL)
(54) Układ do wykorzystywania wody deszczowej i sposób wykorzystania wody deszczowej

(B1) (11) 239969
(41) 2021 01 25
(51) F28D 7/08 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
(21) 430672 (22)
2019 07 23
(72) DRZEWOSIEWSKI TOMASZ, Będzin (PL)
(73) DRZEWOSIEWSKA IWONA CLIMATRONIC, Będzin (PL)
(54) Moduł chłodniczy powietrza i chłodnica modułowa powietrza

(B1) (11) 239980
(41) 2019 12 02
(51) E04H 3/24 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
E04B 1/99 (2006.01)
(21) 425769 (22)
2018 05 29
(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ, Zabierzów (PL); BRAWATA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); RUBACHA JAROSŁAW, Kraków (PL); PILCH ADAM,
Kraków (PL); OBRĄCZKA JERZY, Radziszów (PL); FLACH ARTUR,
Kraków (PL); BARUCH KATARZYNA, Tarnów (PL); SZELĄG AGATA,
Kraków (PL); BINEK WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ścianka czołowa orkiestronu
(B1) (11) 239973
(41) 2021 07 12
(51) F16L 13/14 (2006.01)
F16L 19/025 (2006.01)
B21C 37/16 (2006.01)
B21D 41/02 (2006.01)
(21) 432461 (22)
2020 01 07
(72) BARSZCZ MAKSYMILIAN, Mielec (PL); BARSZCZ DOMINIKA,
Młodochów (PL)
(73) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec (PL)
(54) Sposób łączenia metalowych elementów hydraulicznych i metalowy element hydrauliczny
(B1) (11) 239939
(41) 2016 02 15
(51) F16L 58/04 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
(21) 409153 (22)
2014 08 11
(72) KOZA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) PLASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL); KOZA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(54) Sposób ocieplania
(B1) (11) 239978
(41) 2021 10 04
(51) F16S 3/00 (2006.01)
F16B 7/04 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
(21) 433438 (22)
2020 04 03
(72) MAJEK JERZY, Stare Zadybie (PL); BARAN ALBERT, Zwola (PL)
(73) POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) System łączenia profili zamkniętych
(B1) (11) 239970
(41) 2021 04 06
(51) F25B 15/00 (2006.01)
(21) 431252 (22)
2019 09 23

(B1) (11) 239979
(41) 2021 06 14
(51) F41A 17/46 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
F41A 19/16 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
F41B 11/70 (2013.01)
(21) 436100 (22)
2020 11 26
(30) PV2019-748
2019 12 06
CZ
(72) MALINA JAROSLAV, Uherske Hradiste (CZ)
(73) Ceska Zbrojovka A.S., Uhersky Brod (CZ)
(54) Mechanizm ustawiania oporu spustu
(B1) (11) 239968
(41) 2020 12 28
(51) G01F 3/22 (2006.01)
G01F 15/04 (2006.01)
(21) 430262 (22)
2019 06 17
(72) SPIEREWKA SŁAWOMIR, Zabagno (PL)
(73) APATOR METRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew (PL)
(54) Mechanizm korbowy miernika gazu z kompensacją temperatury
(B1) (11) 239951
(41) 2019 09 23
(51) G01H 1/12 (2006.01)
G01L 1/10 (2006.01)
G01L 11/04 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
G01N 19/08 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
G01N 29/34 (2006.01)
G01N 29/44 (2006.01)
G01N 33/2045 (2019.01)
(21) 424958 (22)
2018 03 20
(72) KRÓL PAWEŁ, Lubliniec (PL)
(73) STATUCH KRZYSZTOF EKO-WIATR BIS, Sieradz (PL)
(54) Urządzenie do wykonania rewizji zastępczej stałych zbiorników ciśnieniowych eksploatowanych na elektrowni wiatrowej oraz
sposób wykonania warunków rewizji zastępczej stałych zbiorników
ciśnieniowych w układach hydraulicznych elektrowni wiatrowej
(B1) (11) 239942
(41) 2018 06 04
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
(21) 419544 (22)
2016 11 22
(72) NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BOCIAN PIOTR,
Sokołów Podlaski (PL); BUKREJEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
BIERNAT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn

Nr 5/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 239950
(41) 2021 08 09
(51) G01R 11/04 (2006.01)
G01R 22/00 (2006.01)
(21) 432831 (22)
2020 02 04
(72) RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL); DUNAJSKI PAWEŁ,
Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN,
Toruń (PL); GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); LEWANDOWSKI
SŁAWOMIR, Golub Dobrzyń (PL); ZALEWSKI PAWEŁ,
Grudziądz (PL); ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) System mocowania toru prądowego zwłaszcza w liczniku energii elektrycznej
(B1) (11) 239972
(41) 2021 05 04
(51) G01S 13/93 (2020.01)
(21) 431687 (22)
2019 10 31
(72) JAROMI GRZEGORZ, Tuszyma (PL); MICHALCEWICZ JANUSZ,
Mielec (PL); RZUCIDŁO PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Sposób klasyfikacji tła w lotniczym wizyjnym systemie antykolizyjnym
(B1) (11) 239955
(41) 2019 01 28
(51) G08B 15/00 (2006.01)
F03D 80/00 (2016.01)
G06M 15/00 (2011.01)
G01V 8/10 (2006.01)
(21) 426349 (22)
2018 07 16
(30) P.422278
2017 07 19
PL
(72) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań (PL)
(54) Układ rejestrujący kolizje zwierząt latających z elektrowniami
wiatrowymi, jego zastosowanie oraz sposób rejestrowania kolizji
zwierząt latających z elektrowniami wiatrowymi z wykorzystaniem
tego układu
(B1) (11) 239971
(41) 2021 04 19
(51) H01R 13/66 (2006.01)
(21) 431431 (22)
2019 10 10
(72) OLESIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); KITOWSKI JAKUB,
Wrocław (PL); MANECKI PAWEŁ, Kiełczów (PL)
(73) OLESIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); KITOWSKI JAKUB,
Wrocław (PL); MANECKI PAWEŁ, Kiełczów (PL)
(54) Elektryczne gniazdo wtykowe
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A23C 21/06 (2006.01)
A23C 1/00 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23K 10/28 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23L 2/04 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23N 1/00 (2006.01)
A47B 13/08 (2006.01)

Nr
patentu
2

239933
239933*
239940
239940*
239933*
239940*
239959
239959*
239959*
239953

Symbol
MKP
1

A47B 96/18 (2006.01)
A47C 17/62 (2006.01)
A47D 11/00 (2006.01)
A47D 7/00 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A61F 2/60 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)

Nr
patentu
2

239953*
239941*
239941
239941*
239965
239965*
239974
239958
239958*
239958*

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

2

1

2

A61J 11/04 (2006.01)
A61J 11/00 (2006.01)
A61J 9/00 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 51/04 (2006.01)
A61K 103/10 (2006.01)
A61K 9/19 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 8/58 (2006.01)
A61M 5/20 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
A61M 5/30 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
A63C 17/00 (2006.01)
A63C 17/01 (2006.01)
A63C 17/02 (2006.01)
A63C 17/06 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 21/01 (2006.01)
B01D 39/20 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 31/24 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 31/18 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
B01J 31/14 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/00 (2006.01)
B05D 5/00 (2006.01)
B21C 37/16 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
B21D 21/00 (2006.01)
B21D 13/04 (2006.01)
B21D 41/02 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23Q 7/00 (2006.01)
B24C 7/00 (2006.01)
B24C 11/00 (2006.01)
B27D 1/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B41M 5/035 (2006.01)
B60B 7/08 (2006.01)
B60B 7/10 (2006.01)
B60B 7/12 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
B63B 43/00 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63C 9/08 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)

239977
239977*
239977*
239962
239962*
239957
239957*
239957*
239934
239934*
239934*
239934*
239934*
239956*
239937
239937*
239937*
239937*
239934*
239956*
239962*
239956*
239976
239964
239966
239966*
239966*
239966*
239959*
239962*
239931*
239931*
239959*
239961
239961*
239961*
239961*
239961*
239931*
239931*
239943*
239952*
239973*
239936
239936*
239936*
239973*
239936*
239960*
239975*
239975*
239952
239952*
239935*
239935*
239952*
239932
239935
239935*
239935*
239963
239964*
239976*
239976*
239949
239949*
239949*

B65D 5/54 (2006.01)
B65G 47/24 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
C01F 5/06 (2006.01)
C01F 5/06 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C04B 35/043 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/657 (2006.01)
C04B 35/043 (2006.01)
C04B 35/106 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/657 (2006.01)
C07C 2/36 (2006.01)
C07C 2/32 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07H 19/10 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C07H 1/00 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C08L 39/00 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C09D 133/04 (2006.01)
C09D 5/14 (2006.01)
C10L 5/46 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C12N 1/18 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C22B 3/24 (2006.01)
C22B 59/00 (2006.01)
C23C 4/134 (2016.01)
C23C 4/02 (2006.01)
C40B 40/06 (2006.01)
D21H 19/22 (2006.01)
E01F 7/00 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
E04B 1/99 (2006.01)
E04H 3/24 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
E05D 15/00 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
F03D 80/00 (2016.01)
F16B 7/04 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
F16L 19/025 (2006.01)
F16L 58/04 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F23M 5/08 (2006.01)
F24D 3/12 (2006.01)
F24D 9/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F25B 15/00 (2006.01)
F25D 23/06 (2006.01)
F25D 25/02 (2006.01)

239949*
239960
239960*
239947
239948
239945
239931
239931*
239943*
239943*
239947*
239947*
239947*
239948*
239948*
239948*
239948*
239961*
239961*
239956
239956*
239946
239946*
239946*
239944*
239944*
239944*
239944*
239944*
239967
239967*
239944
239944*
239938
239938*
239943*
239943*
239943
239943*
239975
239975*
239946*
239944*
239964*
239954
239964*
239980*
239980
239978*
239964*
239969*
239955*
239978*
239973
239973*
239939
239939*
239939*
239978
239964*
239954*
239954*
239954*
239954*
239970
239965*
239965*
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1

2

F25D 23/02 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28F 19/02 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F41A 17/46 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
F41A 19/16 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
F41B 11/70 (2013.01)
G01F 3/22 (2006.01)
G01F 15/04 (2006.01)
G01H 1/12 (2006.01)
G01L 1/10 (2006.01)
G01L 11/04 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)

239974*
239969
239975*
239969*
239979
239979*
239979*
239979*
239979*
239968
239968*
239951
239951*
239951*
239975*
239951*

1

2

G01N 19/08 (2006.01) 239951*
G01N 29/14 (2006.01) 239951*
G01N 29/34 (2006.01) 239951*
G01N 29/44 (2006.01) 239951*
G01N 33/2045 (2019.01) 239951*
G01N 33/22 (2006.01) 239942
G01N 27/02 (2006.01) 239942*
G01R 11/04 (2006.01) 239950
G01R 22/00 (2006.01) 239950*
G01S 13/93 (2020.01) 239972
G01V 8/10 (2006.01)
239955*
G06M 15/00 (2011.01) 239955*
G08B 15/00 (2006.01) 239955
G10K 11/16 (2006.01) 239980*
H01R 13/66 (2006.01) 239971

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

239931
239932
239933
239934
239935
239936
239937
239938
239939
239940
239941
239942
239943
239944
239945
239946
239947
239948
239949
239950
239951
239952
239953
239954
239955

C02F 1/52 (2006.01)
B41M 5/035 (2006.01)
A23C 21/06 (2006.01)
A61K 51/04 (2006.01)
B60B 7/08 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
A61M 5/20 (2006.01)
C10L 5/46 (2006.01)
F16L 58/04 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A47D 11/00 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
C22B 3/24 (2006.01)
C09D 133/04 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
C07H 19/10 (2006.01)
C01F 5/06 (2006.01)
C01F 5/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
G01R 11/04 (2006.01)
G01H 1/12 (2006.01)
B27D 1/08 (2006.01)
A47B 13/08 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
G08B 15/00 (2006.01)

239956
239957
239958
239959
239960
239961
239962
239963
239964
239965
239966
239967
239968
239969
239970
239971
239972
239973
239974
239975
239976
239977
239978
239979
239980

C07F 7/08 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61F 2/60 (2006.01)
A23L 2/04 (2006.01)
B65G 47/24 (2006.01)
B01J 31/24 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
B60P 7/04 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A63C 17/00 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
G01F 3/22 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F25B 15/00 (2006.01)
H01R 13/66 (2006.01)
G01S 13/93 (2020.01)
F16L 13/14 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
C23C 4/134 (2016.01)
A62B 35/00 (2006.01)
A61J 11/04 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F41A 17/46 (2006.01)
E04H 3/24 (2006.01)

Nr 5/2022

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

01 09 2021
25 05 2016
08 09 2021
24 10 2018
14 07 2021
09 06 2021
08 09 2021
01 12 2021
06 10 2021
25 08 2021
01 09 2021
08 09 2021
17 08 2016
15 09 2021
25 08 2021
01 09 2021
25 08 2021
03 11 2021
20 10 2021
03 11 2021
24 11 2021
22 09 2021
25 08 2021
28 07 2021
08 09 2021
07 10 2015
10 11 2021
15 09 2021
18 08 2021
06 10 2021
08 12 2021
27 10 2021
26 05 2021
15 09 2021
15 09 2021
07 07 2021
06 10 2021
03 11 2021
18 08 2021
08 09 2021
27 10 2021
29 09 2021
07 07 2021
22 09 2021
01 09 2021
18 08 2021
10 11 2021
27 10 2021
13 10 2021
22 09 2021
29 09 2021
17 11 2021
06 10 2021
10 11 2021

2021/35
2016/21
2021/36
2018/43
2021/28
2021/23
2021/36
2021/48
2021/40
2021/34
2021/35
2021/36
2016/33
2021/37
2021/34
2021/35
2021/34
2021/44
2021/42
2021/44
2021/47
2021/38
2021/34
2021/30
2021/36
2015/41
2021/45
2021/37
2021/33
2021/40
2021/49
2021/43
2021/21
2021/37
2021/37
2021/27
2021/40
2021/44
2021/33
2021/36
2021/43
2021/39
2021/27
2021/38
2021/35
2021/33
2021/45
2021/43
2021/41
2021/38
2021/39
2021/46
2021/40
2021/45

EP 1753891 B1
EP 1811111 B1
EP 1962932 B1
EP 2187758 B1
EP 2195097 B1
EP 2294043 B1
EP 2306875 B1
EP 2317963 B1
EP 2344433 B1
EP 2387844 B1
EP 2456552 B1
EP 2496726 B1
EP 2520159 B1
EP 2550244 B1
EP 2566246 B1
EP 2590749 B1
EP 2593693 B1
EP 2609159 B1
EP 2613426 B1
EP 2618914 B1
EP 2658628 B1
EP 2696704 B1
EP 2712333 B1
EP 2718248 B1
EP 2734799 B1
EP 2739927 B1
EP 2740452 B1
EP 2742070 B1
EP 2749168 B1
EP 2750792 B1
EP 2766184 B1
EP 2766318 B1
EP 2793607 B1
EP 2807379 B1
EP 2818593 B1
EP 2834692 B1
EP 2863836 B1
EP 2868102 B1
EP 2869450 B1
EP 2869731 B1
EP 2875293 B1
EP 2882625 B1
EP 2885553 B1
EP 2892535 B1
EP 2909726 B1
EP 2914286 B1
EP 2928075 B1
EP 2931423 B1
EP 2942448 B1
EP 2945262 B1
EP 2948317 B1
EP 2956579 B1
EP 2959005 B1
EP 2964327 B1

Nr 5/2022
(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)
(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)

19 05 2021
01 12 2021
13 10 2021
06 10 2021
03 11 2021
29 09 2021
08 12 2021
16 06 2021
29 09 2021
08 09 2021
29 09 2021
22 09 2021
28 07 2021
10 11 2021
14 07 2021
02 06 2021
08 09 2021
08 12 2021
27 10 2021
18 08 2021
18 08 2021
28 07 2021
27 10 2021
15 09 2021
13 10 2021
22 09 2021
15 09 2021
08 09 2021
24 11 2021
15 09 2021
08 09 2021
18 08 2021
22 09 2021
29 09 2021
07 07 2021
29 09 2021
23 06 2021
07 07 2021
22 09 2021
25 08 2021
08 12 2021
08 09 2021
27 10 2021
01 09 2021
22 09 2021
20 10 2021
06 10 2021
20 10 2021
14 07 2021
22 09 2021
08 09 2021
06 10 2021
01 09 2021
13 10 2021
21 04 2021
22 09 2021
15 09 2021
01 12 2021
15 09 2021
06 10 2021
29 09 2021
08 09 2021
08 09 2021
14 07 2021
28 07 2021
25 08 2021
01 09 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/20
2021/48
2021/41
2021/40
2021/44
2021/39
2021/49
2021/24
2021/39
2021/36
2021/39
2021/38
2021/30
2021/45
2021/28
2021/22
2021/36
2021/49
2021/43
2021/33
2021/33
2021/30
2021/43
2021/37
2021/41
2021/38
2021/37
2021/36
2021/47
2021/37
2021/36
2021/33
2021/38
2021/39
2021/27
2021/39
2021/25
2021/27
2021/38
2021/34
2021/49
2021/36
2021/43
2021/35
2021/38
2021/42
2021/40
2021/42
2021/28
2021/38
2021/36
2021/40
2021/35
2021/41
2021/16
2021/38
2021/37
2021/48
2021/37
2021/40
2021/39
2021/36
2021/36
2021/28
2021/30
2021/34
2021/35

EP 2970456 B1
EP 2971339 B1
EP 2983853 B1
EP 3007588 B1
EP 3010621 B1
EP 3017108 B1
EP 3017615 B1
EP 3017845 B1
EP 3023210 B1
EP 3024959 B1
EP 3030894 B1
EP 3033086 B1
EP 3040890 B1
EP 3044606 B1
EP 3046537 B1
EP 3047188 B1
EP 3063144 B1
EP 3063194 B1
EP 3067074 B1
EP 3067079 B1
EP 3069071 B1
EP 3077501 B1
EP 3079902 B1
EP 3083087 B1
EP 3090113 B1
EP 3100035 B1
EP 3102748 B1
EP 3103866 B1
EP 3107500 B1
EP 3121937 B1
EP 3123918 B1
EP 3127923 B1
EP 3131530 B1
EP 3139965 B1
EP 3141060 B1
EP 3141134 B1
EP 3143037 B1
EP 3146839 B1
EP 3154912 B1
EP 3156422 B1
EP 3165063 B1
EP 3169157 B1
EP 3175764 B1
EP 3177561 B1
EP 3181494 B1
EP 3183408 B1
EP 3185854 B1
EP 3186430 B1
EP 3194443 B1
EP 3202564 B1
EP 3203830 B1
EP 3218298 B1
EP 3219236 B1
EP 3220892 B1
EP 3220952 B1
EP 3224972 B1
EP 3227201 B1
EP 3233500 B1
EP 3234468 B1
EP 3240334 B1
EP 3240538 B1
EP 3245468 B1
EP 3245694 B1
EP 3250733 B1
EP 3252892 B1
EP 3259360 B1
EP 3264018 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)

02 06 2021
08 09 2021
22 09 2021
08 09 2021
06 10 2021
01 09 2021
17 11 2021
22 09 2021
10 11 2021
01 09 2021
08 09 2021
15 09 2021
15 09 2021
22 09 2021
30 06 2021
01 09 2021
27 10 2021
29 09 2021
29 09 2021
24 11 2021
25 08 2021
04 08 2021
22 09 2021
29 09 2021
06 10 2021
15 09 2021
22 09 2021
29 09 2021
27 10 2021
10 11 2021
28 07 2021
08 09 2021
08 09 2021
22 09 2021
06 10 2021
14 07 2021
29 09 2021
22 09 2021
27 10 2021
01 09 2021
01 09 2021
21 07 2021
13 10 2021
26 05 2021
29 09 2021
27 10 2021
15 09 2021
18 08 2021
13 10 2021
22 09 2021
10 11 2021
06 10 2021
07 07 2021
22 09 2021
10 11 2021
15 09 2021
15 09 2021
15 09 2021
13 10 2021
20 10 2021
13 10 2021
17 11 2021
08 09 2021
06 10 2021
13 10 2021
29 09 2021
10 03 2021

11
2021/22
2021/36
2021/38
2021/36
2021/40
2021/35
2021/46
2021/38
2021/45
2021/35
2021/36
2021/37
2021/37
2021/38
2021/26
2021/35
2021/43
2021/39
2021/39
2021/47
2021/34
2021/31
2021/38
2021/39
2021/40
2021/37
2021/38
2021/39
2021/43
2021/45
2021/30
2021/36
2021/36
2021/38
2021/40
2021/28
2021/39
2021/38
2021/43
2021/35
2021/35
2021/29
2021/41
2021/21
2021/39
2021/43
2021/37
2021/33
2021/41
2021/38
2021/45
2021/40
2021/27
2021/38
2021/45
2021/37
2021/37
2021/37
2021/41
2021/42
2021/41
2021/46
2021/36
2021/40
2021/41
2021/39
2021/10

EP 3265605 B1
EP 3266720 B1
EP 3267684 B1
EP 3269987 B1
EP 3270373 B1
EP 3272616 B1
EP 3275188 B1
EP 3277075 B1
EP 3288707 B1
EP 3289019 B1
EP 3295244 B1
EP 3297653 B1
EP 3298139 B1
EP 3302855 B1
EP 3303723 B1
EP 3303953 B1
EP 3307575 B1
EP 3308004 B1
EP 3311169 B1
EP 3313624 B1
EP 3314306 B1
EP 3316857 B1
EP 3319906 B1
EP 3321424 B1
EP 3326719 B1
EP 3329895 B1
EP 3331877 B1
EP 3337707 B1
EP 3338356 B1
EP 3338602 B1
EP 3349982 B1
EP 3357392 B1
EP 3358649 B1
EP 3362130 B1
EP 3362612 B1
EP 3365366 B1
EP 3370891 B1
EP 3372660 B1
EP 3375850 B1
EP 3377483 B1
EP 3377649 B1
EP 3378165 B1
EP 3385236 B1
EP 3386527 B1
EP 3387094 B1
EP 3389114 B1
EP 3390192 B1
EP 3390908 B1
EP 3391957 B1
EP 3395818 B1
EP 3396641 B1
EP 3402322 B1
EP 3403795 B1
EP 3404073 B1
EP 3409372 B1
EP 3410868 B1
EP 3411129 B1
EP 3415473 B1
EP 3417172 B1
EP 3422876 B1
EP 3426054 B1
EP 3427511 B1
EP 3428906 B1
EP 3431076 B1
EP 3433350 B1
EP 3437468 B1
EP 3437701 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
13 10 2021
01 09 2021
01 09 2021
02 06 2021
08 09 2021
07 07 2021
20 10 2021
24 11 2021
22 09 2021
22 09 2021
29 09 2021
08 09 2021
15 09 2021
15 09 2021
27 10 2021
08 09 2021
01 12 2021
27 10 2021
10 11 2021
27 10 2021
29 09 2021
26 05 2021
01 12 2021
13 10 2021
22 09 2021
04 08 2021
01 09 2021
22 09 2021
25 08 2021
01 09 2021
08 09 2021
15 09 2021
22 09 2021
29 09 2021
27 10 2021
13 10 2021
25 08 2021
15 09 2021
08 12 2021
14 07 2021
22 09 2021
27 10 2021
14 07 2021
22 09 2021
17 11 2021
06 10 2021
20 10 2021
21 07 2021
29 09 2021
29 09 2021
01 12 2021
03 11 2021
01 12 2021
29 09 2021
14 07 2021
15 09 2021
27 10 2021
07 04 2021
22 09 2021
15 09 2021
11 08 2021
11 08 2021
08 09 2021
15 09 2021
15 09 2021
08 09 2021
15 09 2021

2021/41
2021/35
2021/35
2021/22
2021/36
2021/27
2021/42
2021/47
2021/38
2021/38
2021/39
2021/36
2021/37
2021/37
2021/43
2021/36
2021/48
2021/43
2021/45
2021/43
2021/39
2021/21
2021/48
2021/41
2021/38
2021/31
2021/35
2021/38
2021/34
2021/35
2021/36
2021/37
2021/38
2021/39
2021/43
2021/41
2021/34
2021/37
2021/49
2021/28
2021/38
2021/43
2021/28
2021/38
2021/46
2021/40
2021/42
2021/29
2021/39
2021/39
2021/48
2021/44
2021/48
2021/39
2021/28
2021/37
2021/43
2021/14
2021/38
2021/37
2021/32
2021/32
2021/36
2021/37
2021/37
2021/36
2021/37

EP 3439689 B1
EP 3440106 B1
EP 3442875 B1
EP 3442884 B1
EP 3443009 B1
EP 3443155 B1
EP 3446021 B1
EP 3447061 B1
EP 3447356 B1
EP 3448166 B1
EP 3448992 B1
EP 3449008 B1
EP 3449153 B1
EP 3449154 B1
EP 3460976 B1
EP 3461717 B1
EP 3463954 B1
EP 3464260 B1
EP 3464361 B1
EP 3465396 B1
EP 3465811 B1
EP 3472038 B1
EP 3474291 B1
EP 3474978 B1
EP 3477755 B1
EP 3478843 B1
EP 3479035 B1
EP 3483367 B1
EP 3484502 B1
EP 3484862 B1
EP 3484936 B1
EP 3485624 B1
EP 3487829 B1
EP 3488082 B1
EP 3488734 B1
EP 3488915 B1
EP 3490051 B1
EP 3490891 B1
EP 3499678 B1
EP 3499785 B1
EP 3502078 B1
EP 3505684 B1
EP 3506803 B1
EP 3507009 B1
EP 3509591 B1
EP 3511315 B1
EP 3512843 B1
EP 3516125 B1
EP 3519401 B1
EP 3522291 B1
EP 3522491 B1
EP 3522903 B1
EP 3524868 B1
EP 3527497 B1
EP 3528825 B1
EP 3531368 B1
EP 3531499 B1
EP 3532098 B1
EP 3532486 B1
EP 3533120 B1
EP 3537562 B1
EP 3539666 B1
EP 3539769 B1
EP 3542959 B1
EP 3544198 B1
EP 3548190 B1
EP 3548332 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)

01 09 2021
04 08 2021
01 09 2021
01 09 2021
13 10 2021
17 11 2021
29 09 2021
29 09 2021
20 10 2021
03 11 2021
08 12 2021
14 07 2021
27 10 2021
06 10 2021
18 08 2021
01 09 2021
15 09 2021
18 08 2021
01 09 2021
08 09 2021
13 10 2021
15 09 2021
15 09 2021
16 06 2021
20 10 2021
18 08 2021
29 09 2021
28 07 2021
08 09 2021
22 09 2021
15 09 2021
29 09 2021
29 09 2021
13 10 2021
15 09 2021
25 08 2021
01 09 2021
30 06 2021
08 09 2021
08 09 2021
10 11 2021
15 09 2021
22 09 2021
25 08 2021
01 09 2021
29 09 2021
01 09 2021
06 10 2021
21 07 2021
15 09 2021
08 09 2021
20 10 2021
19 05 2021
06 10 2021
15 09 2021
22 09 2021
06 10 2021
25 08 2021
01 09 2021
01 09 2021
08 09 2021
22 09 2021
27 10 2021
04 08 2021
08 09 2021
08 09 2021
04 08 2021

Nr 5/2022
2021/35
2021/31
2021/35
2021/35
2021/41
2021/46
2021/39
2021/39
2021/42
2021/44
2021/49
2021/28
2021/43
2021/40
2021/33
2021/35
2021/37
2021/33
2021/35
2021/36
2021/41
2021/37
2021/37
2021/24
2021/42
2021/33
2021/39
2021/30
2021/36
2021/38
2021/37
2021/39
2021/39
2021/41
2021/37
2021/34
2021/35
2021/26
2021/36
2021/36
2021/45
2021/37
2021/38
2021/34
2021/35
2021/39
2021/35
2021/40
2021/29
2021/37
2021/36
2021/42
2021/20
2021/40
2021/37
2021/38
2021/40
2021/34
2021/35
2021/35
2021/36
2021/38
2021/43
2021/31
2021/36
2021/36
2021/31

EP 3548818 B1
EP 3549260 B1
EP 3555895 B1
EP 3556260 B1
EP 3556346 B1
EP 3556775 B1
EP 3557200 B1
EP 3557201 B1
EP 3558609 B1
EP 3558954 B1
EP 3559365 B1
EP 3559625 B1
EP 3561913 B1
EP 3562304 B1
EP 3565247 B1
EP 3565718 B1
EP 3569531 B1
EP 3570385 B1
EP 3573129 B1
EP 3574258 B1
EP 3577266 B1
EP 3581816 B1
EP 3582628 B1
EP 3583035 B1
EP 3583516 B1
EP 3584213 B1
EP 3587296 B1
EP 3587672 B1
EP 3587705 B1
EP 3587998 B1
EP 3589165 B1
EP 3590242 B1
EP 3590962 B1
EP 3593045 B1
EP 3594225 B1
EP 3595303 B1
EP 3596080 B1
EP 3596780 B1
EP 3597304 B1
EP 3598844 B1
EP 3604201 B1
EP 3605229 B1
EP 3606920 B1
EP 3611106 B1
EP 3612535 B1
EP 3612700 B1
EP 3613745 B1
EP 3615014 B1
EP 3615232 B1
EP 3615534 B1
EP 3617382 B1
EP 3617415 B1
EP 3618148 B1
EP 3621235 B1
EP 3621674 B1
EP 3624500 B1
EP 3624617 B1
EP 3624963 B1
EP 3626336 B1
EP 3628025 B1
EP 3628553 B1
EP 3630041 B1
EP 3630483 B1
EP 3630706 B1
EP 3634907 B1
EP 3637537 B1
EP 3638409 B1

Nr 5/2022
(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)
(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)

04 08 2021
06 10 2021
08 12 2021
22 09 2021
15 09 2021
29 09 2021
15 09 2021
01 09 2021
08 09 2021
08 09 2021
06 10 2021
18 08 2021
17 11 2021
15 09 2021
08 09 2021
01 09 2021
08 09 2021
29 09 2021
18 08 2021
15 09 2021
29 09 2021
15 09 2021
22 09 2021
15 09 2021
29 09 2021
29 09 2021
08 09 2021
22 09 2021
20 10 2021
08 09 2021
22 09 2021
06 10 2021
06 10 2021
07 07 2021
01 09 2021
03 11 2021
22 09 2021
21 07 2021
25 08 2021
06 10 2021
29 09 2021
22 09 2021
22 09 2021
06 10 2021
07 07 2021
08 12 2021
25 08 2021
06 10 2021
28 07 2021
29 09 2021
29 09 2021
03 11 2021
10 11 2021
03 11 2021
13 10 2021
29 09 2021
01 09 2021
15 12 2021
22 09 2021
15 09 2021
22 09 2021
29 09 2021
04 08 2021
15 09 2021
15 09 2021
27 10 2021
01 09 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/31
2021/40
2021/49
2021/38
2021/37
2021/39
2021/37
2021/35
2021/36
2021/36
2021/40
2021/33
2021/46
2021/37
2021/36
2021/35
2021/36
2021/39
2021/33
2021/37
2021/39
2021/37
2021/38
2021/37
2021/39
2021/39
2021/36
2021/38
2021/42
2021/36
2021/38
2021/40
2021/40
2021/27
2021/35
2021/44
2021/38
2021/29
2021/34
2021/40
2021/39
2021/38
2021/38
2021/40
2021/27
2021/49
2021/34
2021/40
2021/30
2021/39
2021/39
2021/44
2021/45
2021/44
2021/41
2021/39
2021/35
2021/50
2021/38
2021/37
2021/38
2021/39
2021/31
2021/37
2021/37
2021/43
2021/35

EP 3638411 B1
EP 3639312 B1
EP 3640019 B1
EP 3641918 B1
EP 3642136 B1
EP 3642144 B1
EP 3644079 B1
EP 3649109 B1
EP 3649164 B1
EP 3649868 B1
EP 3650014 B1
EP 3651953 B1
EP 3652152 B1
EP 3652187 B1
EP 3652242 B1
EP 3653177 B1
EP 3654814 B1
EP 3656443 B1
EP 3662089 B1
EP 3662210 B1
EP 3665124 B1
EP 3665269 B1
EP 3665330 B1
EP 3666399 B1
EP 3668802 B1
EP 3668853 B1
EP 3669335 B1
EP 3669705 B1
EP 3670144 B1
EP 3670528 B1
EP 3671031 B1
EP 3672571 B1
EP 3672967 B1
EP 3673726 B1
EP 3673770 B1
EP 3675597 B1
EP 3677610 B1
EP 3678497 B1
EP 3680214 B1
EP 3680413 B1
EP 3680414 B1
EP 3680415 B1
EP 3681261 B1
EP 3682455 B1
EP 3682655 B1
EP 3683055 B1
EP 3684487 B1
EP 3684574 B1
EP 3684960 B1
EP 3686012 B1
EP 3686314 B1
EP 3686948 B1
EP 3687737 B1
EP 3689654 B1
EP 3689899 B1
EP 3692289 B1
EP 3697573 B1
EP 3697613 B1
EP 3699361 B1
EP 3701410 B1
EP 3701928 B1
EP 3702695 B1
EP 3704027 B1
EP 3705858 B1
EP 3706587 B1
EP 3707198 B1
EP 3707446 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)
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22 09 2021
08 09 2021
10 11 2021
08 09 2021
10 11 2021
20 10 2021
07 07 2021
18 08 2021
06 10 2021
08 09 2021
08 09 2021
08 09 2021
22 09 2021
27 10 2021
06 10 2021
27 10 2021
15 09 2021
13 10 2021
27 10 2021
08 09 2021
08 09 2021
06 10 2021
06 10 2021
17 11 2021
06 10 2021
25 08 2021
29 09 2021
15 09 2021
08 09 2021
29 09 2021
08 09 2021
15 09 2021
15 09 2021
25 08 2021
29 09 2021
03 11 2021
15 09 2021
03 11 2021
29 09 2021
17 11 2021
14 07 2021
01 09 2021
27 10 2021
29 09 2021
13 10 2021
29 09 2021
08 09 2021
08 12 2021
11 08 2021

2021/38
2021/36
2021/45
2021/36
2021/45
2021/42
2021/27
2021/33
2021/40
2021/36
2021/36
2021/36
2021/38
2021/43
2021/40
2021/43
2021/37
2021/41
2021/43
2021/36
2021/36
2021/40
2021/40
2021/46
2021/40
2021/34
2021/39
2021/37
2021/36
2021/39
2021/36
2021/37
2021/37
2021/34
2021/39
2021/44
2021/37
2021/44
2021/39
2021/46
2021/28
2021/35
2021/43
2021/39
2021/41
2021/39
2021/36
2021/49
2021/32

EP 3707713 B1
EP 3708522 B1
EP 3708743 B1
EP 3709333 B1
EP 3710262 B1
EP 3710438 B1
EP 3711357 B1
EP 3711669 B1
EP 3713883 B1
EP 3714116 B1
EP 3714124 B1
EP 3714125 B1
EP 3714729 B1
EP 3717430 B1
EP 3717794 B1
EP 3718502 B1
EP 3720527 B1
EP 3721904 B1
EP 3724436 B1
EP 3727861 B1
EP 3728143 B1
EP 3728408 B1
EP 3730505 B1
EP 3732225 B1
EP 3732305 B1
EP 3735734 B1
EP 3736048 B1
EP 3741592 B1
EP 3743626 B1
EP 3744653 B1
EP 3744694 B1
EP 3745872 B1
EP 3750832 B1
EP 3755508 B1
EP 3756801 B1
EP 3759342 B1
EP 3765475 B1
EP 3766084 B1
EP 3767166 B1
EP 3767952 B1
EP 3768503 B1
EP 3771322 B1
EP 3773291 B1
EP 3775444 B1
EP 3792103 B1
EP 3792416 B1
EP 3793971 B1
EP 3812607 B1
EP 3814533 B1

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

1926590
2468885
2468949
2468952
2469093
2476301
2501566
2550020
2550162
2558462
2558465
2558529

2020 09 22
2019 07 20
2019 12 19
2019 12 07
2019 12 24
2019 09 03
2019 09 27
2019 03 24
2019 12 13
2019 04 14
2019 04 14
2019 04 11

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2559602
2561153
2561496
2561777
2561946
2561971
2562014
2562160
2562269
2562449
2563108
2563140
2563417
2563576
2563672
2563975
2564883
2564910
2565184
2565339
2566600
2566715
2566842
2566941
2566963
2567172
2567370
2568076
2568317
2568492
2568798
2568972
2569080
2722654
2723200
2723330
2723344
2724616
2727781
2728070
2729823
2730562
2730682
2732716
2732811
2733085
2733258

2019 07 11
2019 03 31
2019 04 20
2019 08 13
2020 02 04
2019 06 21
2019 08 24
2019 03 31
2019 08 21
2019 08 10
2019 04 29
2019 04 25
2019 04 29
2019 04 26
2019 04 28
2019 04 20
2019 08 31
2019 08 31
2019 04 28
2019 12 12
2019 04 28
2019 05 05
2019 05 09
2019 04 21
2019 05 03
2019 05 04
2019 08 10
2019 08 31
2019 09 07
2019 07 18
2019 05 11
2019 05 13
2019 06 17
2019 10 04
2019 06 27
2019 08 19
2019 08 19
2020 02 06
2019 10 24
2019 10 31
2019 08 08
2019 11 07
2019 11 13
2019 11 14
2019 11 19
2019 10 31
2019 11 14

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1638525 A. Wykreślono: Merck Patent GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Mylan, Inc, Canonsburg, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 1638525 A. Wykreślono: Mylan, Inc, Canonsburg, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mylan Specialty, L.P., Basking Ridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1764890 A. Wykreślono: Ensto Finland Oy, Porvoo, Finlandia Wpisano: Ensto Finland Oy, Porvoo, Finlandia
(11) 1940320 A. Wykreślono: WEST HERTFORDSHIRE HOSPITALS NHS TRUST, Hempstead, Wielka Brytania Wpisano: Allergan
Limited, Marlow, Wielka Brytania
(11) 2043545 A. Wykreślono: Reliant Technologies, LLC,
Hayward, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Solta Medical,
Inc., Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2089595 A. Wykreślono: Tremco illbruck Produktion
GmbH, Bodenwöhr, Niemcy Wpisano: tremco illbruck Produktion
GmbH, Bodenwöhr, Niemcy
(11) 2181692 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2219738 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2342147 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2285342 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2313052 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2340008 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2411095 A. Wykreślono: LipoSonix, Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Solta Medical, Inc., Bridgewater,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2552563 A. Wykreślono: TIMMINS, Essington, Wielka
Brytania Wpisano: EXCEL CORPORATE HOLDINGS LIMITED, Walsall,
Wielka Brytania
(11) 2559012 A. Wykreślono: iZettle Merchant Services AB,
Stockholm, Szwecja Wpisano: PayPal, Inc., San Jose, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2448412 A. Wykreślono: JDS Therapeutics, LLC, Purchase, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: JDS Therapeutics, LLC,
Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2448412 A. Wykreślono: JDS Therapeutics, LLC, Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Nutrition 21, LLC, Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2482929 A. Wykreślono: Liposonix, Inc., Bridgewater,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Solta Medical, Inc., Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2482930 A. Wykreślono: Liposonix, Inc., Bridgewater,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Solta Medical, Inc., Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2591860 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2542786 A. Wykreślono: Inter Ablufttechnik GmbH,
Olpe, Niemcy Wpisano: Berling Aero IP UG (Haftungsbeschränkt),
Ibbenbüren, Niemcy
(11) 2566780 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2576747 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2561490 A. Wykreślono: iZettle Merchant Services AB,
Stockholm, Szwecja Wpisano: PayPal, Inc., San Jose, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2771252 A. Wykreślono: David S. Smith America, Inc.,
DBA Worldwide Dispensers, Lester Prairie, Stany Zjednoczone
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Ameryki Wpisano: LB USA Flexibles, Inc., Bolingbrook, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2864781 A. Wykreślono: Scandinavian Micro Biodevices ApS, Farum, Dania Wpisano: Zoetis Denmark ApS, Farum, Dania

(11) 2675799 A. Wykreślono: Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Szwajcaria Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur,
Szwajcaria

(11) 2902038 A. Wykreślono: ImevaX GmbH, München,
Niemcy Wpisano: Hepyvaxx GmbH, Monachium, Niemcy

(11) 2650446 A. Wykreślono: Herrenknecht AG, Schwanau,
Niemcy; HOCHTIEF Solutions AG, Essen, Niemcy Wpisano: Herrenknecht AG, Schwanau, Niemcy
(11) 2669910 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2693983 A. Wykreślono: Northwood Medical Innovation Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: Allergan Limited,
Marlow, Wielka Brytania
(11) 2758172 A. Wykreślono: Abbott Rapid Diagnostics International Unlimited Company, Dublin, Irlandia Wpisano: Abbot
Rapid Diagnostics International Unlimited Company, Scarborough,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2763918 A. Wykreślono: Loesch Verpackungstechnik
GmbH, Altendorf, Niemcy Wpisano: LOESCH Verpackungstechnik
GmbH + Co. KG, Altendorf, Niemcy
(11) 2759032 A. Wykreślono: Ensto Oy, Porvoo, Finlandia
Wpisano: Ensto Oy, Porvoo, Finlandia
(11) 2859040 A. Wykreślono: Dow Global Technologies LLC,
Midland, Stany Zjednoczone Ameryki; Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia; Dow
Global Technologies LLC, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2752184 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3057720 A. Wykreślono: AUSTEP-AUSTEAM ENVIRONMENTAL PROTECTION S.p.A. in liquidazione, Mediolan, Włochy
Wpisano: ANDION ITALY S.P.A., Mediolan, Włochy
(11) 3057720 A. Wykreślono: ANDION ITALY S.P.A., Mediolan, Włochy Wpisano: Andion Global Inc., Vancouver, Kanada
(11) 3212154 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3280416 A. Wykreślono: Janssen Pharmaceuticals, Inc.,
Titusville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
(11) 3445324 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3471672 A. Wykreślono: Gyroscope Therapeutics Limited, Stevenage, Wielka Brytania Wpisano: Gyroscope Therapeutics
Limited, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3509426 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 325 do nr 72 363)
(Y1) (11) 72363
(41) 2020 09 21
(51) A01B 13/02 (2006.01)
A01B 39/14 (2006.01)
A01B 73/04 (2006.01)
(21) 128497
(22) 2019 08 21
(30) WYSTAWA
2019 03 15
PL
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Zielonki (PL)
(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN, Zielonki (PL)
(54) Rama nośna do obsypnika rolniczego
(Y1) (11) 72331
(41) 2021 02 22
(51) A01G 24/35 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 27/04 (2006.01)
(21) 129396
(22) 2020 08 12
(30) DE 20 2019 003 375.0
2019 08 14
DE
(72) ZINNGREBE KURT, Osterode am Harz (DE); JOHN HELMUT,
Herzberg (DE)
(73) Flügel GmgH, Osterode am Harz (DE)
(54) Środek do długotrwałego zasilania w wodę roślin
(Y1) (11) 72356
(41) 2021 06 14
(51) A41D 19/00 (2006.01)
A41D 19/015 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 128774
(22) 2019 12 06

(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, Łódź (PL); GRABOWSKA
GRAŻYNA, Łódź (PL); BŁASZCZYK JOANNA, Łódź (PL); WAŁĘZA
JADWIGA, Łódź (PL); SUCHOCKI PIOTR, Pabianice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Rękawice ochronne
(Y1) (11) 72357
(41) 2021 06 14
(51) A41D 19/00 (2006.01)
A41D 19/015 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 128775
(22) 2019 12 06
(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, Łódź (PL); GRABOWSKA
GRAŻYNA, Łódź (PL); BŁASZCZYK JOANNA, Łódź (PL); WAŁĘZA
JADWIGA, Łódź (PL); SUCHOCKI PIOTR, Pabianice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Rękawice ochronne
(Y1) (11) 72354
(41) 2021 05 17
(51) A47B 57/46 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
(21) 128726
(22) 2019 11 15
(72) ROSZKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) NOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Urządzenie do montowania wyposażenia wewnątrz szafy
(Y1) (11) 72355
(41) 2021 05 17
(51) A47B 57/46 (2006.01)
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A47B 47/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
(21) 128727
(22) 2019 11 15
(72) ROSZKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) NOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Urządzenie do montowania wyposażenia wewnątrz szafy
(Y1) (11) 72346
(41) 2019 05 06
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/08 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
(62) 423335
(21) 130190
(22) 2017 10 31
(72) FICEK KRZYSZTOF, Bieruń (PL); WYLEŻOŁ MAREK, Zabrze (PL);
MUZALEWSKA MAŁGORZATA, Tychy (PL)
(73) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA DR N.MED.KRZYSZTOF FICEK, Bieruń (PL)
(54) Implant medyczny
(Y1) (11) 72349
(41)
(51) A61G 11/00 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
(62) 433313
(21) 129869
(22) 2020 03 23
(72) SADŁECKI PAWEŁ, Grudziądz (PL); WALENTOWICZ-SADŁECKA
MAŁGORZATA, Zarośle Cienkie (PL); SADŁECKI WŁODZIMIERZ,
Grudziądz (PL)
(73) SADŁECKI PAWEŁ, Grudziądz (PL); WALENTOWICZ-SADŁECKA
MAŁGORZATA, Zarośle Cienkie (PL); SADŁECKI WŁODZIMIERZ,
Grudziądz (PL)
(54) Zestaw transportowy dla noworodków
(Y1) (11) 72329
(41) 2021 07 05
(51) B01L 9/06 (2006.01)
G01N 21/03 (2006.01)
(21) 128857
(22) 2020 01 03
(72) TYMECKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt na kuwety do pomiarów spektrofotometrycznych
(Y1) (11) 72362
(41) 2021 01 11
(51) B08B 3/02 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
(21) 128395
(22) 2019 07 04
(72) CZUPER MAREK, Skórzewo (PL); CZUPER MARIAN, Skórzewo (PL)
(73) MCPOLSKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Swadzim (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia klimatyzacji, zwłaszcza w pojazdach
(Y1) (11) 72336
(41) 2021 09 27
(51) B23K 11/26 (2006.01)
B23K 11/36 (2006.01)
(21) 129067
(22) 2020 03 24
(72) CHYBICKI RAFAŁ, Turza Śląska (PL)
(73) VENTI&WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kady (PL)
(54) Pistolet roboczy zgrzewarki kondensatorowej
(Y1) (11) 72340
(41) 2021 09 27
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 129078
(22) 2020 03 26
(72) CZELADZIŃSKI ŁUKASZ, Dąbrówka (PL); CZYŻ MARCIN,
Poznań (PL); WIŚNIEWSKI ANDRZEJ, Poznań (PL); WIŚNIEWSKI
DANIEL, Palędzie (PL); NOWAK MIROSŁAW, Poznań (PL)
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(73) TECHNIKA SPAWALNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Urządzenie pozycjonujące do spawania
(Y1) (11) 72341
(41) 2021 10 18
(51) B29C 64/245 (2017.01)
(21) 129121
(22) 2020 04 14
(72) KOBIELA KAROL, Świdnica (PL); MADEJA MARCIN,
Wrocław (PL); KURZYNOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej drukarek trójwymiarowych
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 72348
(41) 2021 10 04
B42D 5/04 (2006.01)
129093
(22) 2020 03 31
KRUK PAWEŁ, Kraków (PL)
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków (PL)
Kalendarz

(Y1) (11) 72351
(41) 2020 03 23
(51) B60C 27/00 (2006.01)
B60C 11/18 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
(21) 127646
(22) 2018 09 21
(72) ZALEWSKI ZBIGNIEW, Połazie Świętochowskie (PL)
(73) DOZBUD EASY DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(54) Pasek przeciwpoślizgowy
(Y1) (11) 72358
(41) 2021 06 14
(51) B60N 2/28 (2006.01)
(21) 128781
(22) 2019 12 10
(72) ZAWADA ROBERT, Warszawa (PL)
(73) PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Fotelik samochodowy dla dzieci
(Y1) (11) 72359
(41) 2021 06 14
(51) B60N 2/28 (2006.01)
(21) 128782
(22) 2019 12 10
(72) ZAWADA ROBERT, Warszawa (PL)
(73) PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Podstawka-siedzisko samochodowe dla dzieci
(Y1) (11) 72347
(41) 2021 08 02
(51) B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
(21) 128913
(22) 2020 01 30
(72) KASOLIK MARCIN, Nowa Wieś (PL); GÓRKA TOMASZ,
Porąbka (PL); WILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) TAKONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Napędowe koło cierne
(Y1) (11) 72338
(41) 2021 02 22
(51) B65D 33/28 (2006.01)
B65D 33/30 (2006.01)
B65D 33/26 (2006.01)
B65D 33/24 (2006.01)
B65D 33/16 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
(21) 129029
(22) 2020 03 09
(30) W.128490
2019 08 20
PL
(72) RUGE PRZEMYSŁAW, Rynarzewo (PL); TROKOWSKI ŁUKASZ,
Bydgoszcz (PL); ZIĘBICKI MAREK, Przyłęki (PL)
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(73) NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński (PL)
(54) Opaska opakowaniowa do owijania podłużnych przedmiotów
(Y1) (11) 72361
(41) 2021 04 06
(51) B65D 45/16 (2006.01)
(21) 128612
(22) 2019 10 04
(72) ORLIKOWSKI MARCIN, Sopot (PL); PIATCZYC PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Urządzenie do zautomatyzowanego montażu klipsów w pojemnikach z tworzywa sztucznego
(Y1) (11) 72352
(41) 2020 04 06
(51) B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 127684
(22) 2018 10 02
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Czterokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(Y1) (11) 72353
(41) 2021 01 11
(51) B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
(21) 128386
(22) 2019 07 01
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Mechanizm do regulacji zakresu wychylenia kosza do selektywnej segregacji odpadów
(Y1) (11) 72360
(41) 2021 05 31
(51) B65H 18/08 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
(21) 128765
(22) 2019 11 29
(72) RUDOWICZ KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski (PL); MIŚ
MARCIN, Gorzów Wielkopolski (PL); WŁAŻEWSKI GRZEGORZ,
Gorzów Wielkopolski (PL); ROSIŃSKI ADAM,
Deszczno-Białobłocie (PL); RUDOWICZ ZBIGNIEW,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) MESTIL ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Chwytowe szczęki w pneumatycznych wałach rozprężnych
(Y1) (11) 72345
(41) 2021 08 30
(51) E03B 7/12 (2006.01)
E03B 7/07 (2006.01)
G01F 15/10 (2006.01)
G01F 15/18 (2006.01)
(21) 129734
(22) 2021 01 08
(72) CZARDYBON JACEK, Gliwice (PL)
(73) CZARDYBON JACEK, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie z armaturą wodną, zwłaszcza do pobierania próbek
dla oceny przydatności wody w rurociągu sieci wodociągowej
(Y1) (11) 72350
(41) 2021 10 18
(51) E21F 1/08 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
H02K 9/16 (2006.01)
F04D 29/58 (2006.01)
(21) 129124
(22) 2020 04 15
(72) KRZYKOWSKI RYSZARD, Bielawy (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKO-WIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Wentylator górniczy lutniowy
(Y1) (11) 72343
(41) 2018 12 03
(51) E21F 13/00 (2006.01)

Nr 5/2022

B61H 9/02 (2006.01)
B66C 11/06 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
(62) 421762
(21) 129787
(22) 2017 05 31
(72) BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK,
Węgierska Górka (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF,
Czerwionka-Leszczyny (PL); MACHULEC SEBASTIAN,
Czerwionka-Leszczyny (PL); JENDROSKA DAWID, Świerklany (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Zespół hamulcowy szynowej kolejki podwieszonej
(Y1) (11) 72330
(41) 2021 07 12
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
(21) 128860
(22) 2020 01 07
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Pokrywa diodowego elementu oświetleniowego
(Y1) (11) 72339
(41) 2021 08 30
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
(21) 129015
(22) 2020 02 28
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Pokrywa diodowego elementu oświetleniowego
(Y1) (11) 72333
(41) 2021 08 30
(51) F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 129013
(22) 2020 02 28
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Korpus diodowego elementu oświetleniowego
(Y1) (11) 72332
(41) 2021 08 30
(51) F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 129014
(22) 2020 02 28
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Korpus diodowego elementu oświetleniowego
(Y1) (11) 72328
(41) 2021 08 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21S 4/22 (2016.01)
(21) 128953
(22) 2020 02 15
(72) FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL); STEFANIAK ROBERT, Oława (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 72327
(41) 2021 08 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
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F21K 9/00 (2016.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21S 4/22 (2016.01)
(21) 128954
(22) 2020 02 15
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 72326
(41) 2021 08 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21S 4/22 (2016.01)
(21) 128955
(22) 2020 02 15
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 72325
(41) 2021 08 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21S 4/22 (2016.01)
(21) 128956
(22) 2020 02 15
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Znicz elektryczny
(Y1) (11) 72334
(41) 2019 03 25
(51) F28F 1/40 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
(62) 422945
(21) 129000
(22) 2017 09 22
(72) MATUSIAK KAZIMIERA, Katowice (PL)
(73) NORMAX-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Przewód rurowy wymiennika ciepła z deflektorami do ograniczania ilości płynu chłodniczego, zwłaszcza płynu ulegającego
przemianom fazowym
(Y1) (11) 72342
(41) 2021 10 04
(51) G01R 31/00 (2006.01)
(21) 129109
(22) 2020 04 03
(72) NYKA LUCYNA, Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA,
Rokitnica (PL); NAWROT NICOLE, Gdańsk (PL); TYSIĄC PAWEŁ,
Gdańsk (PL); WOŁOSZYK MAREK, Gdańsk (PL); ZIÓŁKO MICHAŁ,
Gdańsk (PL); SZCZĘSNY STANISŁAW, Gdańsk (PL); WILK ANDRZEJ,
Gdańsk (PL); LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ,
Gdańsk (PL); MICHNA MICHAŁ, Gdynia (PL); GALLA STANISŁAW,
Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie pomiarowo-diagnostyczne
(Y1) (11) 72337
(41) 2021 09 27
(51) H01B 11/22 (2006.01)
(21) 129058
(22) 2020 03 20
(72) WIECHNIAK ROBERT, Brzączowice (PL); KYĆ KAROLINA,
Gołaczewy (PL); LATACZ TOMASZ, Klucze (PL)
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(73) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Kabel hybrydowy
(Y1) (11) 72344
(41) 2017 06 19
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(62) 415176
(21) 129785
(22) 2015 12 08
(72) ŁEBKOWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Wirnik maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi
(Y1) (11) 72335
(41) 2021 07 12
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H05B 45/37 (2020.01)
(21) 128866
(22) 2020 01 09
(72) BĘBEN PIOTR, Toruń (PL); KORZENIEWSKI EUGENIUSZ,
Inowrocław (PL); NEUKAMPF JANUSZ, Bydgoszcz (PL); ORŁOWICZ
WOJCIECH, Toruń (PL); PIETRUSZYŃSKA KATARZYNA, Toruń (PL);
SZULC KAMIL, Bydgoszcz (PL); WOJCIECHOWSKI MIROSŁAW,
Toruń (PL)
(73) GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Zasilacz do oświetlenia LED

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01B 13/02 (2006.01)
A01B 39/14 (2006.01)
A01B 73/04 (2006.01)
A01G 24/35 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 27/04 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
A41D 19/015 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
A41D 19/015 (2006.01)
A47B 57/46 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
A47B 57/46 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/08 (2006.01)
A61G 11/00 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
B01L 9/06 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B23K 11/26 (2006.01)
B23K 11/36 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)

72363
72363*
72363*
72331
72331*
72331*
72356
72356*
72357
72357*
72354
72354*
72354*
72354*
72355
72355*
72355*
72355*
72346*
72346
72346*
72349
72349*
72346*
72329
72362*
72362
72336
72336*
72340
72341

B42D 5/04 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
B60C 27/00 (2006.01)
B60C 11/18 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61H 9/02 (2006.01)
B65D 33/28 (2006.01)
B65D 33/30 (2006.01)
B65D 33/26 (2006.01)
B65D 33/24 (2006.01)
B65D 33/16 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 45/16 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
B66C 11/06 (2006.01)
E03B 7/12 (2006.01)
E03B 7/07 (2006.01)
E21F 1/08 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F04D 29/58 (2006.01)

72348
72351*
72351
72351*
72362*
72358
72359
72347
72347*
72343*
72343*
72338
72338*
72338*
72338*
72338*
72338*
72361
72352
72352*
72352*
72353
72353*
72360
72360*
72343*
72345
72345*
72350
72343
72350*

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

20

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

F21K 9/00 (2016.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21K 9/00 (2016.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21L 4/02 (2006.01)
F21S 4/22 (2016.01)
F21S 4/22 (2016.01)
F21S 4/22 (2016.01)
F21S 4/22 (2016.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)

2

1

2

72328*
72327*
72326*
72325*
72330
72339
72328*
72327*
72326*
72325*
72328*
72327*
72326*
72325*
72330*
72330*
72339*
72339*
72333
72333*
72332
72332*
72328

F21V 33/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F28F 1/40 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01F 15/10 (2006.01)
G01F 15/18 (2006.01)
G01N 21/03 (2006.01)
G01R 31/00 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H02K 9/16 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H05B 45/37 (2020.01)
H05K 5/00 (2006.01)

72328*
72327
72327*
72326
72326*
72325
72325*
72350*
72334
72334*
72334*
72356*
72357*
72345*
72345*
72329*
72342
72337
72350*
72344
72335*
72335

Nr 5/2022

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72325
72326
72327
72328
72329
72330
72331
72332
72333
72334
72335
72336
72337
72338
72339
72340
72341
72342
72343
72344

F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
B01L 9/06 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
A01G 24/35 (2018.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F28F 1/40 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
B23K 11/26 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
B65D 33/28 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
G01R 31/00 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)

72345
72346
72347
72348
72349
72350
72351
72352
72353
72354
72355
72356
72357
72358
72359
72360
72361
72362
72363

E03B 7/12 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
A61G 11/00 (2006.01)
E21F 1/08 (2006.01)
B60C 27/00 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/12 (2006.01)
A47B 57/46 (2006.01)
A47B 57/46 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
B65D 45/16 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
A01B 13/02 (2006.01)

Nr 5/2022
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA
(od nr 27 678 do nr 27 688)

(51) 06-01
(11) 27680
(22) 2021 10 08
(21) 30204
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) AUGUSTYNIAK TOMASZ
(54) Fotel
(55)

(51) 08-06
(11) 27678
(22) 2021 08 23
(21) 30037
(73) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)
(51) 06-01
(11) 27681
(22) 2021 10 08
(21) 30205
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) SZPUNAR NIKODEM
(54) Fotele
(55)

(51) 32-00
(11) 27679
(22) 2021 08 02
(73) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(72) KOŁODZIEJCZYK MARIUSZ
(54) Symbol graficzny
(55)

(21) 29997
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(51) 06-01
(11) 27682
(22) 2021 10 08
(21) 30206
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) RYGALIK TOMASZ
(54) Fotele
(55)

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

29-02
(11) 27683
(22) 2021 10 24
BARSZCZEWSKI MICHAŁ FIIP.PL, Grębocin (PL)
BARSZCZEWSKI MICHAŁ
Adapter do pasów bezpieczeństwa

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

06-01
(11) 27684
(22) 2021 07 22
(21) 29954
WOŹNIAK MATEUSZ MEBLE MATIM, Ostrów Wielkopolski (PL)
WOŹNIAK MATEUSZ
Fotel tapicerowany

(21) 30241

19-08
(11) 27686
(22) 2021 10 14
SIENKIEWICZ PAWEŁ, Miłakowo (PL)
SIENKIEWICZ PAWEŁ
Etykieta

(21) 30223

(51) 21-03
(11) 27687
(22) 2021 10 12
(73) LARS LAJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra (PL)
(72) ŁUKASZEWICZ KAMILA, JAWORSKI PIOTR
(54) Drabinki na plac zabaw
(55)

(21) 30216

25-02
(11) 27688
(22) 2021 05 13
MILEWSKA MONIKA GIT, Zabrze (PL)
RYBARCZYK WOJCIECH
Futryna drzwi wewnętrznych

(21) 29744

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

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

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

25-02
(11) 27685
(22) 2021 10 20
SKOWRON HENRYK, Szczecin (PL)
SKOWRON HENRYK
Ogrodzenie

Nr 5/2022

(21) 30234

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 22249
(11) 22250
(11) 16321
(11) 16715

2020 08 28
2020 08 28
2020 08 30
2020 08 06

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

Nr 5/2022
(11) 16716
(11) 16717
(11) 16727
(11) 16736
(11) 16918
(11) 16920
(11) 16921
(11) 16956
(11) 16957
(11) 16958
(11) 22006
(11) 22007
(11) 22008
(11) 22009
(11) 22133
(11) 22171
(11) 22172

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 08 06
2020 08 06
2020 08 16
2020 08 27
2020 08 18
2020 08 27
2020 08 27
2020 08 24
2020 08 24
2020 08 24
2020 08 07
2020 08 07
2020 08 13
2020 08 13
2020 08 28
2020 08 03
2020 08 03

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

(11) 22176
(11) 22175
(11) 22177
(11) 22178
(11) 22179
(11) 22181
(11) 22182
(11) 22185
(11) 22186
(11) 22187
(11) 22188
(11) 22189
(11) 22190
(11) 22192
(11) 22195
(11) 22197

2020 08 01
2020 08 04
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 20
2020 08 13
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 12
2020 08 07
2020 08 27
2020 08 12
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Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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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

(540)

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 347 226 do nr 347 560)
(111) 347226
(220) 2021 04 21
(210) 527788
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 12
(732) SOLVBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solvbot
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 42
Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 347227
(220) 2020 08 17
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 21
(732) ROCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POOLSPA

(210) 517191

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 zawory wodociągowe metalowe, rury wodociągowe
metalowe, przewody wodociągowe, metalowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnych, rury metalowe, metalowe wsporniki na rury, metalowe przewody i rury, kanalizacja (rury rozgałęźne do-) metalowe, 10
urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, aparaty do masażu,
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne
urządzenia do masażu głowy do użytku komercyjnego, elektryczne
urządzenia do masażu do użytku osobistego, urządzenia do masażu
[do celów medycznych), urządzenia do masażu szyi i ramion, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia do masażu stóp, urządzenia do masażu szyi, urządzenia do masażu pleców, elektryczne
przyrządy do masażu, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego,
urządzenia do masażu generujące wibracje, 11 kabiny prysznicowe,
kabiny natryskowe, kabiny kąpielowe, szklane kabiny prysznicowe,
obudowy [kabiny] do wanien, kabiny opalające stojące, akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, aeratory do kranów, akcesoria łazienkowe, akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych],
aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do podgrzewania
powietrza, aparatura do filtrowania wody, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do wentyla-
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cji, instalacje do wentylacji, przenośne urządzenia do wentylacji,
urządzenia i instalacje do wentylacji, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, akcesoria końcowe
do zasilania w wodę, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia
grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje sanitarne, zespoły
sanitarne, pisuary [armatura sanitarna], sanitarne wyposażenie wodociągowe, instalacje sanitarne przenośne, sanitarna (instalacje
i aparatura-), osprzęt do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych, umywalki [części instalacji
sanitarnych], kurki do instalacji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do bidetów, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarna armatura spustowa
do pryszniców, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, nakładki sanitarne na deski sedesowe, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej,
osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, sanitarna armatura spustowa do umywalek, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], rury
ściekowe do instalacji sanitarnych, zawory jako części instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące
częściami instalacji sanitarnych, filtry do sanitarnych dystrybutorów
wody, klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], rączki
do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], zawory mieszające
jako części instalacji sanitarnych, zawory [kurki] jako części instalacji
sanitarnych, zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych, żeliwne części do rur [części instalacji
sanitarnych], metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, filtry do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych,
przenośne pisuary do imprez na świeżym powietrzu [instalacje sanitarne], umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wyrobów
sanitarnych, zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, brodziki prysznicowe, brodziki, dopasowane wkładki do brodzików, niemetalowe parawany
do brodzików prysznicowych, sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, urządzenia do suszenia
rąk wyposażone w dmuchawy, elektrycznie zasilane dmuchawy
do usuwania kurzu z powietrza, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, elektryczne dozowniki dezodorantów do pomieszczeń, dozowniki środków odkażających w toaletach, grawimetryczne dozowniki suchych materiałów do uzdatniania wody, elektryczne
dozowniki odświeżaczy powietrza, fontanny, ozdobne fontanny,
fontanny wodne, fontanny-umywalki, fontanny wewnętrzne, osprzęt
do fontann, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, drzwi do kabin prysznicowych
z ramą metalową, kabiny przenośne do łaźni tureckich, metalowe
obudowy kabin prysznicowych, ścianki do kabin prysznicowych, kabiny do natrysków, lampy bakteriobójcze, podwodne lampy led, dysze do hydromasażu, wanny z hydromasażem, wanny z systemem
hydromasażu, dysze do wanien z hydromasażem, urządzenia do wanien z hydromasażem, instalacje do wanien z hydromasażem, dopasowane pokrywy na wanny z hydromasażem, natryski, prysznice,
przenośne prysznice, prysznice ogrodowe, głowice prysznicowe,
wanny prysznicowe, baterie prysznicowe, zawory prysznicowe, węże
prysznicowe, ścianki prysznicowe, mieszacze prysznicowe, drzwi
prysznicowe, instalacje prysznicowe, zestawy prysznicowe, panele
prysznicowe, urządzenia prysznicowe, węże prysznicowe do ręcznych pryszniców, wolnostojące prysznice odkażające, prysznice górne [deszczownice], rączki do prysznica, głowice do pryszniców, brodziki do pryszniców, urządzenia do pryszniców, zawory mieszające
prysznicowe, elektryczne urządzenia prysznicowe, wolnostojące
przenośne prysznice odkażające, podgrzewacze wody do pryszniców, uchwyty ręczne do pryszniców, metalowe korki do pryszniców,
ściany do przegród prysznicowych, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], słuchawki będące akcesoriami do pryszniców,
instalacje do wanien z prysznicem, drzwi prysznicowe z ramą nieme-
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talową, zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne],
niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, elektronicznie sterowane samowyłączające się krany prysznicowe, osprzęt do natrysków
[części instalacji prysznicowych], metalowe ścianki [parawany]
do wanien z prysznicem, głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, sauny, piece saunowe, grzejniki do saun,
kamienie do sauny, instalacje do sauny, sauny do twarzy, urządzenia
do sauny, urządzenia do ogrzewania saun, parowe sauny do twarzy,
łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, miski klozetowe, miski klozetowe dla dzieci, miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie,
natryski wysokociśnieniowe, wyposażenie natrysków, wanny z natryskiem, wodooszczędne słuchawki natryskowe, wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, natryski zewnętrzne do kąpieli, natryski służące do odkażania, muszle klozetowe z natryskiem, podgrzewacze
wody do wanien z natryskiem, kurki do mieszania wody będące elementami instalacji natryskowych, pisuary, spłuczki do pisuarów,
urządzenia do dezynfekcji pisuarów, pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów,
pisuary przenośne na imprezy na świeżym powietrzu, spłuczki ustępowe, płuczki ustępowe (zbiorniki do-), zbiorniki do płuczek ustępowych, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem podkładek
higienicznych, nakładki na deskę sedesową dla dzieci, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, uchwyty do sedesu, deski sedesowe, sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe, urządzenia sterylizujące,
instalacje do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, sterylizatory
do wody, urządzenia do sterylizacji powietrza, toalety z funkcją sterylizacji, urządzenia do sterylizacji wody, sterylizatory do celów domowych, sterylizatory do celów przemysłowych, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, przyrządy do chemicznej sterylizacji
[urządzenia do uzdatniania wody], umywalki łazienkowe, postumenty do umywalek, zatyczki do umywalek, baterie do umywalek, krany
do umywalek, jednouchwytowe baterie umywalkowe, podgrzewacze wody do umywalek, metalowe korki do umywalek, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki do mycia włosów, umywalki
[elementy instalacji sanitarnych], baterie sztorcowe do umywalek,
umywalki wbudowane w szafki, zawory mieszające [kurki] do umywalek, baterie mieszające do umywalek [kurki], zespoły wyłapujące
zanieczyszczenia do umywalek, lampy do umieszczania nad umywalkami, montowane do ściany wylewki do umywalek, umywalki
będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], elastyczne rury
wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanny z wirami wodnymi, urządzenia do tworzenia wirów wodnych, wanny, wanny łazienkowe, wanny termiczne, wanny spa, wanny do nasiadówek, przelewy do wanny, wanny do hydroterapii,
wanny z siedziskiem, wanny z dyszami powietrznymi, wanny spa
do stóp, wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść z nich, wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny ze zmienną wysokością dla osób
upośledzonych fizycznie, wykładziny do wanien, dopasowane, wyposażenie łazienek, wanny łazienkowe (wyposażenie-), 19 materiały
budowlane (nie z metalu), niemetalowe przenośne kabiny, przewody
do klimatyzacji, niemetalowe, przewody niemetalowe do wypływu
wody, niemetalowe przewody do dystrybucji wody, przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie,
przewody grzewcze, niemetalowe, betonowe przewody, rury odpływowe, rury kamionkowe, rury ceramiczne, rury (spustowe-) niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
niemetalowe rury spustowe, rury ściekowe (niemetalowe), rury z zaprawy cementowej, rury wodociągowe (nie z metalu), rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, rury wodociągowe z tworzyw sztucznych [sztywne], rury wylotowe (niemetalowe-) do instalacji budynków, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane
do budownictwa, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury
z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, granit, marmur, płytki ceramiczne, ceramiczne pokrycia podłogowe, ścienne płytki ceramiczne, ceramiczne płytki ścienne,
ceramiczne płytki podłogowe, płytki ceramiczne na podłogi, glazurowane płytki ceramiczne, rury ceramiczne i cementowe, pływackie
baseny [konstrukcje niemetalowe], 20 lustra łazienkowe, taborety
łazienkowe, meble łazienkowe, szafki łazienkowe, niemetalowe, haczyki łazienkowe, modułowe meble łazienkowe, szafki łazienkowe
z umywalkami.
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(111) 347228
(220) 2020 08 24
(210) 517422
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOS Z NADZIENIEM O SMAKU
Wasabi BEZ DODATKU FOSFORANÓW
(540)

Nr 5/2022

(111) 347230
(220) 2020 09 22
(210) 518583
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PAWNUK ŁUKASZ, Kryniczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Soundspace
(510), (511) 41 wypożyczanie scenografii, wypożyczanie instrumentów
muzycznych, wypożyczanie sprzętu do oświetlenia sceny, wypożyczania sprzętu wideo i audio, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających.
(111) 347231
(220) 2020 09 22
(210) 518615
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) barwa
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki osobiste i gospodarcze.
(111) 347232
(220) 2020 09 25
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) MAŁACHOWICZ ROBERT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) safety step
(540)

(210) 518823

(591) czerwony, biały, beżowy, brązowy, czarny, różowy, zielony
(531) 05.01.01, 05.01.05, 05.05.18, 05.05.22, 08.05.03, 24.15.02,
24.15.11, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, kabanosy.
(111) 347229
(220) 2020 09 07
(210) 518015
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) KUBERSKI MAREK, KUBERSKA ANETA KAMMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kammar
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą.

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż środków ochrony indywidualnej BHP, 41
szkolenia i obsługa w zakresie BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
oraz p. poż. (przeciw pożarowe) .
(111) 347233
(220) 2020 09 30
(210) 518972
(151) 2021 10 27
(441) 2020 12 14
(732) KOLASA KRZYSZTOF VICTOR, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Florida Sun
(510), (511) 9 modne okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary zerówki.
(111) 347234
(220) 2020 10 09
(210) 519342
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Litera do litery
(540)

(591) zielony, czerwony, żółty, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01
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(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie, gry
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry i zabawki edukacyjne,
plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami posiadające cechy edukacyjne, łamigłówki,
marionetki, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
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(540)

(111) 347235
(220) 2020 10 09
(210) 519343
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sylaba do sylaby
(540)

(591) zielony, czerwony, żółty, różowy, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie, gry
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry i zabawki edukacyjne,
plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami posiadające cechy edukacyjne, łamigłówki,
marionetki, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
(111) 347236
(220) 2020 10 13
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) WIŚNIEWSKI ADAM, Józefkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1555 apartments
(540)

(210) 519452

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 07.01.12, 07.01.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.07.04
(510), (511) 43 usługi hoteli, moteli, zajazdów dla turystów, usługi
pensjonatów, domów turystycznych i agroturystycznych, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, wynajem domków letniskowych, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach wakacyjnych, usługi agencji wynajmu apartamentów
i mieszkań [time share], usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, serwowanie jedzenia i napojów, catering, świadczenie usług
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych.
(111) 347237
(220) 2020 10 23
(210) 519906
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No36 DO STÓP Plantis THERAPY

(591) złoty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 05.03.13,
05.03.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne do stóp, kremy kosmetyczne do stóp, olejki do pielęgnacji stóp, preparaty do depilacji nóg,
dezodoranty do stóp, toniki i żele kosmetyczne do stóp, mydła,
mydła w płynie i w żelu o działaniu kosmetycznym i pielęgnacyjnym do stóp, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry
stóp o działaniu kosmetycznym, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi do pielęgnacji stóp, 5 kremy o działaniu medycznym
do stóp, balsamy, maski, żele i toniki o działaniu medycznym do stóp,
mydła w płynie i w żelu o działaniu medycznym, przeznaczone
do pielęgnacji skóry stóp.
(111) 347238
(220) 2020 10 27
(210) 519961
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) POROWSKI BERNARD, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Passion du Vin SELECTIONNEUR & MARCHAND DE GRANDS
VINS
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.06
(510), (511) 33 ekstrakty i esencje alkoholowe, napoje alkoholowe,
w tym: wina, aperitify, wermuty, napoje winopodobne i winopochodne, whisky, brandy, wódki, nalewki, likiery, dżin, jabłecznik,
koktajle, miód pitny, rum, sake, ekstrakty owocowe z alkoholem, 35
dystrybucja materiałów reklamowych, w tym: ulotek, próbek, druków, prospektów, broszur, pokazy towarów i promocje sprzedaży,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pośrednictwo i promocja w zakresie organizowania sprzedaży, prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami alkoholowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, import i eksport
wyrobów alkoholowych, doradztwo marketingowe i organizacyjne
w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych, pośrednictwo handlowe w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych,
pośredniczenie w zawieraniu kontraktów, 43 prowadzenie winiarni,
kawiarni, kafeterii, barów i restauracji, rezerwacja miejsc w hotelach,
pensjonatach i domach wczasowych, usługi świadczone przez winiarnie, usługi gastronomiczne.
(111) 347239
(220) 2020 10 26
(210) 519973
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS SPRAWDZONY dla
DZIADKÓW DZIECI i ŻONY
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(540)

(591) czerwony, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, zielony, biały,
czarny, fioletowy, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 08.01.06, 08.07.25,
02.01.01, 02.01.23, 09.07.05
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 29 bekon, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie
mięsa, tłuszcze jadalne, wątroba, 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, towarami branży mięsnej: bekon,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, tłuszcze jadalne, wątroba, 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 branż:
spożywczej.
(111) 347240
(220) 2020 10 26
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) LOREK TOMASZ, Michałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enduro flow
(540)
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kowych (kominów) na szyję, usługi sprzedaży toreb, usługi sprzedaży
zapalniczek, 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych,
dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, kursy szkoleniowe
z zakwaterowaniem, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka
jazdy na motocyklu, obozy sportowe, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez rowerowych,
organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie wyścigów
motocyklowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów rowerowych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja
filmów wideo, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną,
przygotowywanie imprez sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenie z jazdy na motocyklu, udostępnianie informacji
dotyczących wyścigów motorowych, udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
sportowe, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi
rozrywkowe, wynajem sprzętu sportowego.

(111) 347241
(220) 2020 11 04
(210) 520378
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET Z PIECA drobiowo-wieprzowy
PIECZONY PYSZNY NA CIEPŁO I NA ZIMNO
(540)

(210) 519974

(591) czarny, biały, pomarańczowy, różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.01.05, 18.01.23, 27.05.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży apaszek, usługi sprzedaży bluz, usługi sprzedaży bluzek, usługi sprzedaży breloków, usługi sprzedaży
czapek, usługi sprzedaży długopisów, usługi sprzedaży e-booków,
usługi sprzedaży kominiarek, usługi sprzedaży koszulek, usługi
sprzedaży książek, usługi sprzedaży kubków, usługi sprzedaży notesów, usługi sprzedaży pamięci USB (pendrive), usługi sprzedaży plecaków, usługi sprzedaży podkoszulek, usługi sprzedaży poradników,
usługi sprzedaży smyczy do noszenia, usługi sprzedaży szalików rur-

(591) czerwony, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, zielony, biały
(531) 08.05.10, 08.05.25, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.15, 27.05.01,
05.03.15, 05.07.08, 26.13.25
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 29 bekon, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie
mięsa, tłuszcze jadalne, wątroba, 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
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leczniczych lub farmaceutycznych, towarami branży mięsnej: bekon,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, tłuszcze jadalne, wątroba, 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.

(111) 347242
(220) 2020 11 06
(210) 520486
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KOWALSKI KRZYSZTOF ASTRABIT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) astrabit
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.05, 27.05.17, 18.05.10, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.22
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
komputerowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów,
dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji
związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji w zakresie
technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją
systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących
różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego
dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego
w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa
komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz
danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie
programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów
do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych,
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie
danych z komputerowych dysków twardych, pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia
stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne
w zakresie komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, szyfro-
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wanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania
oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów
w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań przemysłowych,
świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych,
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych,
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów
oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów
bezpieczeństwa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania, projektowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, hosting stron internetowych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, projektowanie stron
domowych i stron internetowych, projektowanie komputerowych
stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
tworzenie stron internetowych dla innych, hosting stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
usługi testowania obciążenia stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie stron
głównych i witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania
stron internetowych, usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, tworzenie i utrzymywanie
spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, wynajem
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe,
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich,
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób
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trzecich, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online
na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn
dla przedsiębiorstw, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, udostępnianie
informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], konstrukcyjne projektowanie,
usługi projektowania, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie witryn internetowych, projektowanie i tworzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie, tworzenie, hosting
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi
wizualizacji, pisanie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform internetowych, hosting aplikacji
mobilnych.

(111) 347243
(220) 2020 11 07
(151) 2021 10 07
(441) 2021 02 08
(732) POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G
(540)

(210) 520560

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01, 24.09.02
(510), (511) 9 filtry do masek do oddychania, maski do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, nakolanniki
dla robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
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ognioodporna odzież, osłony głowy, osłony ochronne na twarz dla
robotników, osłony zabezpieczające przed iskrami, plandeki ochronne, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 10 bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, fartuchy
do badania pacjentów, gorsety brzuszne, gorsety do celów medycznych, kaftany bezpieczeństwa, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież specjalna używana w salach operacyjnych,
okrycia chirurgiczne, opaski podtrzymujące, pasy do celów medycznych, pasy do celów ortopedycznych, podkłady zapobiegające odleżynom, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy,
poduszki do celów medycznych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła sterylne chirurgiczne, temblaki.

(111) 347244
(220) 2020 11 07
(151) 2021 10 12
(441) 2021 02 08
(732) POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polanex
(540)

(210) 520561

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filtry do masek do oddychania, maski do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne nakolanniki
dla robotników, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
ognioodporna odzież, osłony głowy, osłony ochronne na twarz dla
robotników, osłony zabezpieczające przed iskrami, plandeki ochronne, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 10 bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, fartuchy
do badania pacjentów, gorsety brzuszne, gorsety do celów medycznych, kaftany bezpieczeństwa, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież specjalna używana w salach operacyjnych,
okrycia chirurgiczne, opaski podtrzymujące, pasy do celów medycznych, pasy do celów ortopedycznych, podkłady zapobiegające odleżynom, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy,
poduszki do celów medycznych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła sterylne chirurgiczne, temblaki.
(111) 347245
(220) 2020 11 09
(210) 520625
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) GANCARZ IGOR, Brzezówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Adventure OFF ROAD Legion 4X4
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, usługi rozrywkowe.
(111) 347246
(220) 2020 11 10
(151) 2021 10 21
(441) 2020 12 21
(732) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUX BOTANICALS
(540)

(531) 27.05.01

(210) 520810
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki dezynfekujące
do celów higienicznych i środki antyseptyczne, preparaty sanitarne
do higieny osobistej, inne niż kosmetyki, wosk dentystyczny, bandaże, gips do celów medycznych, materiały na opatrunki do celów
medycznych, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry i włosów, lecznicze preparaty do ust, wazelina do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych.

(111) 347247
(220) 2020 11 30
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 21
(732) Apple Inc., Cupertino (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro Stand
(540)

(210) 521593

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akcesoria do monitorów komputerowych, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne do komputerów, monitory, ekrany
wyświetlające, wyświetlacze zakładane na głowę i zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, smartfonami, przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, urządzeniami elektronicznymi do noszenia
na sobie, zegarkami inteligentnymi, okularami inteligentnymi, telewizorami, dekoderami oraz odtwarzaczami i nagrywarkami audio
i wideo, elektryczne i elektroniczne złącza, łączniki, przewody, kable,
ładowarki, doki, stacje dokujące i adaptery do użytku z komputerami, monitorami komputerowymi, telefonami mobilnymi, komputerami podręcznymi, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, telefonami komórkowymi, przenośnymi urządzeniami elektronicznymi,
urządzeniami elektronicznymi do noszenia na sobie, inteligentnymi
zegarkami, inteligentnymi okularami, słuchawkami dousznymi, słuchawkami nagłownymi, odtwarzaczami i nagrywarkami audio i wideo, telewizorami i dekoderami, interaktywne ekrany dotykowe,
interfejsy do komputerów, ekranów komputerowych, telefonów
mobilnych, przenośnych urządzeń elektronicznych, urządzeń elektronicznych do noszenia na sobie, zegarków inteligentnych, okularów inteligentnych, telewizorów, dekoderów oraz odtwarzaczy
i nagrywarek audio i wideo, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych i ekranów
smartwatchy, części i akcesoria do komputerów, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, monitorów komputerowych, telefonów
komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych, urządzeń
elektronicznych do noszenia na sobie, zegarków inteligentnych, okularów inteligentnych, słuchawek dousznych, słuchawek nagłownych,
odtwarzaczy i nagrywarek audio i wideo, telewizorów i dekoderów.
(111) 347248
(220) 2020 12 07
(210) 521866
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) DAWIDZIUK ALEKSANDER, MYDŁOWSKI MARCIN, INOVATIV
SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVATIV ENERGIA ZE SŁOŃCA
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
24.17.25, 16.01.08, 29.01.13
(510), (511) 7 silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, 9 panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności, 11 instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze,
instalacje i urządzenia wentylacyjne, 36 przetwarzanie i rozliczanie
transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywa-
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nych za pomocą kart płatniczych, 37 usługi budowlane, naprawy
systemów doprowadzających gaz, naprawy systemów rurociągów,
naprawy instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja systemów
rurociągów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja systemów rurociągów do przesyłania cieczy,
budowa, instalacja, konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu gazu, w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 42 doradztwo w zakresie oszczędności
energii.

(111) 347249
(220) 2021 01 11
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 PIĄTKA DLA NATURY
(540)

(210) 523019

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.07.01, 27.05.01, 01.05.01, 01.17.02, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, ściereczki Impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami, chusteczki do celów higienicznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki jednorazowe nasączone
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki
dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, waciki jako
przybory toaletowe, waciki nasączone środkami do demakijażu,
płatki i patyczki kosmetyczne, papierowe ręczniki do rąk nasączone
środkami czyszczącymi, nawilżany papier toaletowy do celów higienicznych i kosmetycznych, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, chusteczki do higieny intymnej,
5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, jednorazowe
pieluszki papierowe, jednorazowe pieluchomajtki z papieru, jednorazowe majtki z papieru dla dzieci, jednorazowe pieluchy papierowe
dla dorosłych, majtki higieniczne, podkładki higieniczne, wilgotne
ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, 16
papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu, mianowicie: opakowania, kalendarze, notatniki, notesy, terminarze, dzienniki, katalogi,
broszury, prospekty, czasopisma [periodyki], biuletyny [materiały
drukowane], gazety, druki, drukowane komunikaty prasowe, drukowane ulotki Informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane zaproszenia, kartki okolicznościowe, formularze, blankiety,
plakaty, afisze, etykiety, papier listowy, papier firmowy, koperty,
papeteria, teczki papierowe, skoroszyty, torby papierowe, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, dekoracyjny papier do pakowania, kokardy papierowe, zakładki,
wizytówki, szyldy papierowe, tablice drukowane, papierowe torby
na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, pudełka papierowe,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, mate-
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riały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, chłonne arkusze papieru do pakowania żywności, taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, bibuła filtracyjna, filtry do kawy papierowe, filtry
do wody z papieru, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe,
maty papierowe, podstawki papierowe, papierowe produkty higieniczne, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, papierowe chusteczki kosmetyczne, chusteczki celulozowe
do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe, papierowe
chusteczki do twarzy, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki papierowe dla niemowląt, wchłaniające wilgoć papierowe
chusteczki, papier toaletowy, papier toaletowy w roli, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne, papierowe ręczniki toaletowe,
ręczniki do twarzy papierowe, jednorazowe celulozowe ręczniki dla
niemowląt, ręczniki papierowe w roli, ręczniki papierowe składane,
ręczniki papierowe do czyszczenia maszyn, serwetki papierowe,
serwetki jednorazowe, serwetki papierowe do demakijażu, jednorazowe serwetki dla niemowląt, serwetki stołowe papierowe, serwety
na stół papierowe, płatki papierowe do demakijażu, ściereczki papierowe, ściereczki do twarzy z papieru, śliniaki papierowe, papierowe
podkładki do zmiany pieluszek, worki na zużyte pieluszki i serwetki
dla niemowląt, papierowe nakładki na muszle klozetowe.

(111) 347250
(220) 2020 12 12
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) CZUPRYNA EWELINA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cacus
(540)

(210) 522154
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nianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, prezentacje towarów i usług, reklama, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi handlu hurtowego i detalicznego w zakresie produktów takich, jak artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, worki podróżne, namioty,
pościel, ręczniki, śpiwory, bielizna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki
z krótkim rękawem, obuwie do celów rekreacji, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], polary, sandały,
skarpetki, spodnie, swetry, szlafroki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami, artykuły podróżne [walizki,
torby], plecaki, worki podróżne, namioty. pościel, ręczniki, śpiwory,
bielizna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], czapki
jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki z krótkim rękawem, obuwie
do celów rekreacji, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia
wierzchnie [odzież], polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry,
szlafroki, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami, artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, worki
podróżne, namioty, pościel, ręczniki, śpiwory, bielizna, bluzki, buty
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], czapki jako nakrycia głowy,
kapelusze, koszulki z krótkim rękawem, obuwie do celów rekreacji,
odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież],
polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry, szlafroki, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami,
artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, worki podróżne, namioty,
pościel, ręczniki, śpiwory, bielizna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki
z krótkim rękawem, obuwie do celów rekreacji, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież rekreacyjna,
odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry szlafroki.

(111) 347251
(220) 2020 12 24
(210) 522647
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa leonardo
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 05.11.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa, kapy na łóżka, koce do użytku na wolnym powietrzu, narzuty, obrusy, pledy podróżne, podkładki stołowe [niepapierowe],
poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła,
ręczniki, serwetki tekstylne, śpiwory, torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], wkładki do śpiwora, worki biwakowe będące
osłonami do śpiworów, wsypy [pokrowce na materace], zasłony, 25
apaszki, bandany, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzki, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, buty do trekkingu, buty
na płaskim obcasie, buty nieprzemakalne, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], chusty [odzież], czapki jako
nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, dresy wiatroszczelne,
dzianina [odzież], funkcjonalne koszulki termoaktywne, getry, funkcjonalne spodnie termoaktywne, kamizelki, kapelusze, kombinezony, kominiarki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, legginsy, letnie sukienki, obuwie do celów rekreacji,
ocieplacze, odzież do spania, odzież lniana, odzież nieprzemakalna,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież rekreacyjna,
odzież sportowa, odzież wiatroszczelna, ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski,
peleryny nieprzemakalne, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały,
skarpetki, spodenki, spódnice, spódnicospodenki, spodnie, stroje
jednoczęściowe, stroje sportowe, swetry, szaliki, szlafroki, szorty, termoaktywne nakrycia głowy, topy [odzież], tuniki, wkładki do obuwia,
35 agencje importowe i eksportowe, dystrybucja i rozpowszech-

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 24.17.02, 26.01.06, 27.05.01, 26.01.22, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza rynku, badania opinii publicznej, badanie
rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing imprez
i wydarzeń, marketing internetowy, obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych, przygotowywanie
materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, publikacja treści reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie-), rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
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i próbek], uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi
agencji reklamowych, usługi edycji tekstów, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, 40 galwanizacja, grawerowanie, introligatorstwo, laminowanie, obróbka fotograficzna, odnawianie fotografii,
powiększanie odbitek fotograficznych, reprodukcja fotografii, retusz
fotograficzny, usługi drukowania, utrwalanie i konserwacja fotografii, wywoływanie filmów i powielanie fotografii, 41 doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, fotografia, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie i prowadzenie koncertów, pisanie scenariuszy, prezentacja filmów, produkcja nagrań wideo, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, szkolenia w zakresie reklamy, usługi fotografów, 42
administracja serwerów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, digitalizacja dokumentów,
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting
serwerów, instalacja oprogramowania komputerowego, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie komputerów, programowanie oprogramowania do gier
komputerowych, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie stron komputerowych, projektowanie
animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie budynków, projektowanie gier, projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
materiałów drukowanych, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, usługi architektury wnętrz, usługi graficzne, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe, zarządzanie stronami internetowymi
na rzecz osób trzecich.

(111) 347252
(220) 2021 01 04
(210) 522894
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARAISO CARIBE
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.
(111) 347253
(220) 2021 01 04
(210) 522895
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EL MARIACHI
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.
(111) 347254
(220) 2021 01 04
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA CUCARACHA

(210) 522896

33

(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.

(111) 347255
(220) 2021 01 11
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) PAWŁOWSKI DOMINIK, Szafranki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAWŁOWSKI & PARTNERZY
(540)

(210) 523038

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia: świadczenie usług doradztwa prawnego, a także udzielanie porad prawnych w zakresie zleconym przez Klientów, przede
wszystkim obejmującym prawo cywilne, handlowe, gospodarcze
oraz karne, opracowywanie bądź opiniowanie wszelkiego rodzaju
umów, aktów prawnych, dokumentów, reprezentowanie Klientów
w relacjach i sprawach z podmiotami trzecimi, spotkaniach, negocjacjach, przetargach dotyczących ich interesów prawnych, jak również
w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi,
arbitrażowymi lub Sądem Najwyższym, reprezentowanie Klientów
w relacjach i sprawach z instytucjami, organami lub urzędami bądź
podmiotami administracji publicznej, w tym podmiotami administracji skarbowej, jak również w postępowaniach administracyjnych
prowadzonych przez organy administracji publicznej, sądy administracyjne lub Naczelny Sąd Administracyjny.
(111) 347256
(220) 2021 01 15
(210) 523189
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Renifer
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki
warzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki
owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty
mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe, składniki
do sporządzania potraw takie jak bób, brokuły, buraki ćwikłowe, cebula, cukinia, dynia, fasola czerwona, fasola żółta, fasolka szparagowa zielona, fasolka szparagowa żółta, groch cukrowy, groch zielony,
grzyb czarny-auricularia polytricha, grzyby mun, kalafior, kalarepa,
kapusta biała, kapusta brukselska, kiełki fasoli mung, koper, korzenie młodej marchwi, ziarno kukurydzy, marchew, natka pietruszki,
papryka czerwona, papryka zielona, papryka żółta, pasternak, pędy
bambusa, pieczarki, pietruszka, podgrzybek brunatny, pomidor, por,
seler, szpinak, ziemniaki, agrest, ananas, aronia, brzoskwinia, jagoda,
jeżyna, malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, rabarbar,
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śliwki, truskawki, wiśnie, mrożone dania gotowe na bazie bobu, brokułów, buraków ćwikłowych, cebuli, cukinii, dyni, fasoli czerwonej,
fasoli żółtej, fasolki szparagowej zielonej, fasolki szparagowej żółtej,
grochu cukrowego, grochu zielonego, grzybów czarnych-auricularia polytricha, grzybów mun, kalafiorów kalarepy, kapusty białej,
kapusty brukselskiej, kiełków fasoli mung, kopru, korzeni młodej
marchwi, ziarna kukurydzy, marchwi, natki pietruszki, papryki czerwonej, papryki zielonej, papryki żółtej, pasternaku, pędów bambusa,
pieczarek, pietruszki, podgrzybków brunatnych, pomidorów, porą,
selera, szpinaku, ziemniaków, agrestu, ananasa, aronii, brzoskwini,
jagód, jeżyn, malin, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, rabarbaru, śliwek, truskawek, wiśni, 30 Mąka i produkty zbożowe, wyroby
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona,
naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych
umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować
je w sklepie, w hurtowni, z katalogu produktów, przez telefon oraz
za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób
trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad.

(111) 347257
(220) 2021 01 26
(210) 523733
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) TURKOWIAK-KLAMKA WIOLETTA EFFECT PLUS, Gołaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ubierz swoje ściany.pl
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Plakaty
z kartonu, Plakaty z papieru, Książki z plakatami, Plakaty wykonane
z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Wzory tapet ściennych, Papier do użytku w produkcji tapet, Folie przylepne z tworzyw
sztucznych do oprawiania obrazów, Obrazy, Reprodukcje obrazów,
Obrazy artystyczne, Historyjki obrazkowe, Karty obrazkowe, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy i zdjęcia, Akwarele [skończony obraz],
Drukowane reprodukcje obrazów, Oprawy do obrazów, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, Druki w formie obrazów, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Portrety, Rysunki, Ryty artystyczne, Ryciny
[grafika], Ryciny [grawerowanie], Rysunki graficzne, Wycinanki papierowe, Naklejki, Albumy na naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, Małe
tablice, Linijki do tablic, Tablice na notatki, Pinezki do tablicy korkowej, Tablice [do pisania kredą], Tablice na papier do akwareli, Tabliczki do pisania dla dzieci, Materiały do rysowania na tablicach, Przybory do wycierania tablic do pisania, Przyrządy do rysowania na tablicy
ściennej, Tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], Tablice na notatki [artykuły biurowe], Gąbki do tablic suchościeralnych, Tablice
suchościeralne, Gąbki do ścierania tablic [gąbki do kredy], Wskaźniki
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Kalendarze,
Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, 27 Tapeta, Tapeta izolacyjna, Tapety sufitowe, Tapety winylowe, Tapeta tekstylna, Tapety
nietekstylne, Tapety tekstylne, Bordery tapetowe, Tapety z korka,
Tapeta z pokryciem tekstylnym, Tapety z tworzyw sztucznych, Tapeta z efektami wizualnymi 3D, Tapeta w postaci dekoracyjnych
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przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, Dekoracje ścienne
nietekstylne, Dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie
robione, Dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], Płytki korkowe,
Papierowe pokrycia sufitowe, Obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, Nietekstylne makaty, Makaty, nietekstylne, Kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, Pokrycia ścienne, Pokrycia
ścienne z papieru, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, Ścienne dekoracje, nietekstylne, Ścienne tekstylne
materiały wykończeniowe, Ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Wyściełane
okładziny sufitowe, Wyściełane okładziny ścienne, Wyściełane pokrycia sufitowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tapet, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie planerów ściennych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tablic kredowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrazów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
plakatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kalendarzy, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie naklejek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie planerów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tapet,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie planerów ściennych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie tablic kredowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie obrazów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
plakatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kalendarzy, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie naklejek, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie planerów, 42 Doradztwo projektowe, Badania dotyczące
projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Grafika artystyczna, Konstrukcyjne projektowanie, Opracowywanie produktów, Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej,
Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie]
łazienek, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Projektowanie budynków, Projektowanie
dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie domów, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Projektowanie wzorów, Projektowanie żaluzji, Projektowanie zasłon, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie
wizualne, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze
w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi doradcze związane z projektowaniem
budynków, Usługi graficzne, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi
informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, Usługi informacyjne
dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania dotyczące architektury,
Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego,
Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi projektowe
związane z nieruchomościami, Usługi projektowe w zakresie tkanin
dekoracyjnych, Usługi w zakresie projektowania domów, Usługi
w zakresie projektowania budynków, Usługi w zakresie projektowania tkanin, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych.

(111) 347258
(220) 2021 01 27
(210) 523775
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) VIPERPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ViperPrint
(510), (511) 16 Druki, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Papier
i karton, Folia, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, Drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, Folia przylepna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka na prezenty, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Opako-
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wania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania z tworzyw
sztucznych, Akwaforty[grafika], Drukowane reprodukcje obrazów,
Figurki wykonane z papieru, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Odbitki artystyczne graficzne, Prace malarskie i kaligraficzne, Reprezentacje
graficzne [rysunki, obrazy], Rysunki, Statuetki z masy papierowej, Arkusze do trawienia, Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych
do wykładania półek, Chusteczki higieniczne, Dekoracje na środek
stołu z papieru, Japoński papier rękodzielniczy, Karty z próbkami kolorów, Kokardy papierowe, Linijki, Materiały do modelowania, Materiały do rysowania, Ołówki, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Pędzle,
Plakietki papierowe, Plansze, płytki grawerskie, Dyplomy drukowane, Płótna dla artystów, Płótna malarskie, Przybory do szkicowania,
Przykładnice [do rysowania], Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Tworzywa sztuczne do modelowania, Wałki
do nakładania farby, Wstążki papierowe, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, Zeszyty, Zeszyty do pisania lub rysowania, Wzory tapet ściennych, Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki do archiwizacji dokumentów
[segregatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki wykonane z papieru,
Pudełka kartonowe lub papierowe, Rozetki papierowe, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Szablony [artykuły
piśmienne], Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Organizery
[stojaki] na notatki, Stojaki na dokumenty, Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Ramki i stojaki do fotografii, Aktówki [artykuły
biurowe], Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru
[artykuły papiernicze], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki
[artykuły papiernicze], Identyfikatory [artykuły biurowe], Papierowe
etykietki identyfikacyjne, Indeksy, skorowidze, Karty pocztowe, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Matryce, Notatniki
[notesy], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opłatki do pieczętowania, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Podkładki
na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Podkładki pod kufle
do piwa, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Segregatory, Skoroszyty, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Teczki [artykuły biurowe],
Teczki na dokumenty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], Zakładki, Zakładki samoprzylepne, Zakładki do książek,
Bloki papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe,
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Kalendarze, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Kartki do notowania, Kartki okolicznościowe,
Karty czyste, Karty indeksowe, Kołonotatniki, Koperty, Kostki do notowania, Litery i cyfry papierowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Maty na biurko, Naklejki,
Nalepki, Notatniki, Notesy, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Organizery
do użytku biurowego, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Papier firmowy, Papierowe materiały biurowe, Pieczątki biurowe, Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie opłatkowe, Przekładki do zeszytów, Terminarze, Drukowane foldery informacyjne i reklamowe,
Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane, Afisze, Plakaty, Almanachy
[roczniki], Arkusze informacyjne, Bilety, Biuletyny [materiały drukowane], Bloczki do notowania zamówień, Broszury, Cenniki, Chorągiewki papierowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane
formularze, Druki handlowe, Drukowane ankiety, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Jadłospisy, Karty menu,
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane karty Informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały
piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane wzory,
Zaproszenia, Zawiadomienia, Drukowane znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dzienniki, Fiszki, Formularze [blankiety,
druki], Fotografie-Gazety, Reprodukcje graficzne, Karty do kolekcjonowania, Karty drukowane, Katalogi, Komiksy, Krzyżówki, Książki,
Kwestionariusze drukowane, Nadruki, Periodyki, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Plany, Znaczki, Pocztówki
i widokówki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki instruktażowe,
Prospekty, Przewodniki drukowane, Publikacje drukowane, Reklamy
drukowane, Ulotki, Wizytówki, Wykroje do szycia, Wzory papierowe,
Szyldy z papieru lub z kartonu, Tuby z tektury, Koszulki na dokumenty do użytku biurowego, Mapy Zawieszki tekturowe, Papierowe
metki [zawieszki], 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie towarów w mediach dla
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celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi handlu hurtowego
lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: Maski ochronne, maski na twarz, osłony ochronne twarzy, materiały drukowane, podkładki pod myszki,
druki, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne, papier, karton, folia,
wyroby z kartonu i papieru w tym drukowane, wyroby z folii w tym
drukowane, pudełka, obrazy i zdjęcia, reprodukcje graficzne, rysunki, materiały do modelowania, materiały i przyrządy do rysowania,
kalendarze, artykuły i materiały biurowe, artykuły reklamowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały reklamowe i okolicznościowe, tapety,
40 Drukowanie, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk
wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Usługi drukowania, Usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych.

(111) 347259
(220) 2021 01 27
(210) 523776
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732) FRĄCZEK KAROL BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTONICZNE,
Wanaty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mireille
(510), (511) 16 Broszury drukowane, Makiety architektoniczne, Plany
architektoniczne, Rysunki, Szkice, Ulotki, 41 Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kursy szkoleniowe, Prezentacja
filmów, Szkolenia w zakresie projektowania, Usługi edukacyjne związane z architekturą, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, 42 Analizy wykonalności projektu, Architektura, Badania architektoniczne, Badania dotyczące planowania urbanistycznego, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania
w dziedzinie budownictwa, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Odwzorowanie,
Opracowywanie projektów budowlanych, Planowanie projektów
technicznych, Planowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie graficzne,
Projektowanie urbanistyczne, Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, Przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, Przygotowywanie planów architektonicznych, Renderowanie
grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Sporządzanie
raportów projektowych, Usługi architektoniczne, Usługi doradcze
w zakresie architektury, Usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie rysunku
technicznego, Zarządzanie projektami architektonicznymi.
(111) 347260
(220) 2016 09 09 K
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TasteSense
(540)

(210) 523803

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Polepszacze smaku do żywności, napojów oraz produktów do higieny jamy ustnej, Dodatki chemiczne do żywności, napojów oraz produktów do higieny jamy ustnej, 29 Wyciągi na bazie
owoców i warzyw i inne naturalne wyciągi ujęte w tej klasie stosowane jako dodatki w produkcji żywności i napojów, 30 Aromaty i dodatki do żywności, napojów i produktów higieny jamy ustnej, inne niż
olejki eteryczne zawarte w tej klasie.
(111) 347261
(151) 2021 09 29

(220) 2021 02 03
(441) 2021 06 14

(210) 524107
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(732) PKS INTERNATIONAL CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKS INTERNATIONAL CARGO S.A.
(540)

(591) żółty, czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 25.05.02, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 35 Agencje importu-eksportu towarów, Agencje eksportowe i importowe, 36 Handel walutami i wymiana walut, 39 Usługi
informacyjne, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Spedycja, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem.
(111) 347262
(220) 2021 02 04
(210) 524166
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 21
(732) SKIBICKA BOŻENA SKIBICKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oko Prezesa
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Mobilne aplikacje,
Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne aplikacje mobilne, Mobilne
odbiorniki danych, Edukacyjne aplikacje mobilne, Kupony mobilne
do pobrania, Aplikacje mobilne do zamówień online dla bankowości
oraz każdej innej dowolnej branży, Aplikacje mobilne umożliwiające zamawianie online produktów i usług z dostawą w wyznaczone miejsce i w dowolnym terminie bezpośrednio z wyznaczonego
punktu dystrybucji, Aplikacje ułatwiające organizację pracy banków,
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających
interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
Kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach
mobilnych, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji produktów: Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami
serwerów dostępowych, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Aplikacje mobilne do zarządzania i organizacji w bankowości,
Aplikacje mobilne umożliwiające zamawianie online produktów
i usług, Aplikacje ułatwiające organizację pracy w bankowości, Edukacyjne aplikacje mobilne, Mobilne odbiorniki danych, Edukacyjne
aplikacje mobilne, Kupony mobilne do pobrania, Oprogramowanie
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych
elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 36 Bankowość online, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi bankowe,
Usługi finansowe, 38 Mobilna komunikacja radiowa, Usługi telefonii
i telefonii mobilnej, Łączność za pomocą telefonii mobilnej, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych
treści rozrywkowych, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy
mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 42 Usługi pomocy
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach
do monitorowania nadawania, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting
mobilnych stron internetowych.
(111) 347263
(220) 2021 02 05
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) KWAŚNIAK PAWEŁ, Łomianki (PL)
(540) (znak graficzny)

(210) 524181
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(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 01.03.02, 01.03.12, 24.17.25, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16,
29.01.12
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
37 Montaż instalacji na placach budowy, 42 Doradztwo w zakresie
oszczędności energii.
(111) 347264
(220) 2021 02 07
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) STORYMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORYMAKERS create your story
(540)

(210) 524308

(591) niebieski, zielony, fioletowy, biały
(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, usługi franchisingowe, pomoc w organizowaniu
i zarządzaniu studiem fotograficznym i filmowym, 40 Reprodukcja
filmów, zdjęć fotograficznych, usługi w zakresie wywoływania zdjęć,
obróbki i przetwarzania filmów i błon oraz wykonywania odbitek,
reprodukowanie fotografii, odbitek fotografii i grafiki artystycznej,
prasowej i filmów, oprawianie odbitek, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, usługi poligraficzne, 41 Usługi agencji fotograficznej, usługi w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi artystów
fotografów, rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, fotoreportaże,
produkcja filmów, Nagrywanie filmów na nośnikach (filmowanie),
Pisanie scenariuszy do filmów i sesji zdjęciowych, Wypożyczanie filmów, Usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i integracji, Prowadzenie
galerii i ekspozycji związanych ze sztuką, Organizowanie konkursów
fotograficznych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi edukacyjne
w zakresie: sztuki fotograficznej, produkcji filmów, aranżacji w sesjach fotograficznych, filmowych w tym związanych z wystrojem
wnętrz, układem artefaktów, Nagrywanie plików na elektroniczne
nośniki informacji, usługi w zakresie obrazów cyfrowych, cyfrowa
obróbka zdjęć, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem Internetu,
wypożyczanie sprzętu fotograficznego, sprzętu do filmowania i odtwarzania filmów, usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 347265
(220) 2021 02 09
(210) 524327
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) WIKTORZAK MARCIN, Ząbki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THUNDER
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca.
(111) 347266
(220) 2021 02 10
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 21
(732) JĘDRZEJEK KINGA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 524346
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(540) BUKINIA
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stacja demontażu pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Koce, kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, kocyki
do owijania niemowląt i dzieci, koce do łóżeczek dziecięcych, koce
pikowane, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, kołdry.
(111) 347267
(220) 2021 02 08
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) WOJDYŁA IZABELA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pyszoty
(540)

(210) 524370

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 18.01.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 40 Złomowanie pojazdów.
(111) 347270
(220) 2021 02 15
(210) 524708
(151) 2021 10 01
(441) 2021 05 17
(732) TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAR HOSPITAL
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 03.07.03, 03.07.24, 11.01.03, 11.01.04, 26.02.14, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, 43 Usługi cateringowe dla szkół, 44 Konsultacje w zakresie usług żywieniowych.
(111) 347268
(220) 2021 02 09
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) NICAK DAMIAN, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENTAL DISASTER
(540)
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(210) 524450

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 18 Imitacje skóry, futro, aktówki, teczki konferencyjne,
teczki na nuty, kufry bagażowe, bagaż, parasole, plecaki, etui na karty
[portfele), etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, torby, torby sportowe, torebki, walizki, 25
Bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę,
czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, kalosze [wkładane obuwie], kamizelki, kaptury [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, garnitury,
mundury, nakrycia głowy, obuwie, kombinezony |odzież], dzianina
[odzież], odzież, odzież haftowana, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, paski [odzież], palta, pikowane kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnico-spodenki,
swetry, szaliki, szale, szaliki rurkowe (kominy) na szyję.
(111) 347269
(220) 2021 02 12
(210) 524643
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) MOKSIEWICZ JAKUB STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
ZŁOMUJGRATA.PL, Lasocice (PL)

(531) 07.01.06, 26.04.04, 14.01.23, 27.05.01
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności
gospodarczej, Prace biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze,
Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 347271
(220) 2021 02 17
(210) 524736
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAJ Z NAMI W ZIELONE!
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.08,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi marketingu ukierunkowanego, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi marketingowe, Doradztwo w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją wizualną, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Konsultacje
w zakresie zarządzania firmą, także w dziedzinie zrównoważonego
rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, doradztwo i konsultacje w zakresie etyki biznesu i dobrych
praktyk, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 41 Dystrybucja filmów, Informacja
o edukacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowanie konkursów, Sprawdziany edukacyjne, Usługi rozrywkowe,
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Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań do użytku korporacyjnego
w szkoleniach edukacyjnych, Usługi edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, Usługi edukacyjne i organizowanie szkoleń w zakresie etyki
biznesu i dobrych praktyk, Organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie nauk społecznych,
kultury, ekonomii, finansów, polityki, środowiska, energetyki, nauki,
ochrony zdrowia, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, książek, czasopism, manuali.

(111) 347272
(220) 2021 02 17
(210) 524738
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAJ Z NAMI W ZIELONE!
(510), (511) 35 Usługi marketingu ukierunkowanego, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi marketingowe, Doradztwo w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją wizualną, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Konsultacje
w zakresie zarządzania firmą, także w dziedzinie zrównoważonego
rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, doradztwo i konsultacje w zakresie etyki biznesu i dobrych
praktyk, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 41 Dystrybucja filmów, Informacja
o edukacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowanie konkursów, Sprawdziany edukacyjne, Usługi rozrywkowe,
Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań do użytku korporacyjnego
w szkoleniach edukacyjnych, Usługi edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, Usługi edukacyjne i organizowanie szkoleń w zakresie etyki
biznesu i dobrych praktyk, Organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie nauk społecznych,
kultury, ekonomii, finansów, polityki, środowiska, energetyki, nauki,
ochrony zdrowia, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, książek, czasopism, manuali.
(111) 347273
(220) 2021 02 18
(210) 524916
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVATION HUB KNF
(540)

(591) granatowy, lawendowy
(531) 14.01.13, 27.05.01, 29.01.12, 14.01.15
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane
przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje periodyczne
i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały szkoleniowe,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, tekturowe plakietki konferencyjne,
tekturowe opakowania i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki
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(chusty), ascoty (krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji
handlowej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(111) 347274
(220) 2021 02 18
(210) 524917
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVATION HUB KNF
(540)

(591) granatowy, lawendowy
(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane
przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje periodyczne
i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały szkoleniowe,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, tekturowe plakietki konferencyjne,
tekturowe opakowania i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki
(chusty), ascoty (krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji
handlowej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
(111) 347275
(220) 2021 02 19
(210) 525009
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) e-PPE
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych,
Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe,
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usługi ubezpieczeniowe,
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi
finansowo-inwestycyjne, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Usługi telefoniczne, Łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, Zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, Usługi projektowania.
(111) 347276
(220) 2021 02 22
(210) 525028
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Succession Diamond ADRIANNA LEWANDOWSKA
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(540)

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, czerwony, różowy
(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15, 17.02.02
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w szczególności w obszarze sukcesji i zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie, informacja
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw
rodzinnych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dla przedsiębiorstw rodzinnych, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji,
wystąpień i wykładów w obszarze biznesu oraz przedsiębiorczości
rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń] oraz
wydawanie certyfikatów uczestnictwa, organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
szkoleń i spotkań coachingowych dla szkoleniowców [trenerów],
publikowanie kwestionariuszy, testów, materiałów do samodzielnej
pracy i nauki zdalnej.
(111) 347277
(220) 2021 02 22
(210) 525029
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diament Sukcesyjny ADRIANNA LEWANDOWSKA
(540)

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, czerwony, różowy
(531) 17.02.02, 26.03.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w szczególności w obszarze sukcesji i zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie, informacja
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą dla przedsiębiorstw
rodzinnych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dla przedsiębiorstw rodzinnych, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji,
wystąpień i wykładów w obszarze biznesu oraz przedsiębiorczości
rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń] oraz
wydawanie certyfikatów uczestnictwa, organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
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publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie
szkoleń i spotkań coachingowych dla szkoleniowców [trenerów],
publikowanie kwestionariuszy, testów, materiałów do samodzielnej
pracy i nauki zdalnej.

(111) 347278
(220) 2021 02 23
(210) 525063
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) VICTOR GUEDES-Indústria e Comércio, S.A., Lizbona (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALLO PORTUGAL DESDE 1919
(540)

(531) 11.03.13, 03.07.03, 05.03.13, 05.07.19, 27.05.01
(510), (511) 29 Oliwa z oliwek.
(111) 347279
(220) 2021 02 22
(210) 525084
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta ŁACIATE BABECZKI SMAK BELGIJSKA CZEKOLADA
Z NUTĄ POMARAŃCZY MIESZANE ŁYŻKĄ 12 SZT. 4 KOLORY
W ZESTAWIE
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, brązowy, czarny, biały,
szary, niebieski, zielony, różowy
(531) 08.01.10, 08.01.16, 08.01.22, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.02,
26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Babeczki, brownie, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta
gotowe do pieczenia, ciasta na bazie pomarańczy, ciasteczka, cia-
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steczka w proszku, ciastka, ciastka czekoladowe, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na brownie, ciasto
na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, desery czekoladowe, gotowe mieszanki do pieczenia, mieszanka do ciasta,
mieszanki do przygotowywania ciasteczek czekoladowych typu
brownie, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, mieszanki
na ciastka, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę,
nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze
z mąki, potrawy na bazie mąki, preparaty aromatyczne do ciast,
preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty
do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty mączne do żywności, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe z ciasta,
proszek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski w postaci
ciast owocowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej, słodkie bułeczki typu muffin, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze o smaku
czekoladowym, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze.

(111) 347280
(220) 2021 02 23
(210) 525108
(151) 2021 10 27
(441) 2021 05 17
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARNE MOCNE SOLIDNA KLASYKA GATUNKU
(540)

(591) biały, czarny, brązowy, czerwony
(531) 27.05.01, 19.01.05, 19.01.06, 25.01.19, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 347281
(220) 2021 02 23
(210) 525142
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP Kobieta
(540)

(591) różowy
(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
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filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe,
Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public relations,
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja, Reklama koncertów,
38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje
koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów
muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci
koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzycz-
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ne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 347282
(220) 2021 03 22
(210) 525301
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 07
(732) FUNDACJA ROZWOJU MIASTA POZNANIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZcast POROZMAWIAJMY O POZNANIU
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 Hosting stron internetowych.
(111) 347283
(220) 2021 03 22
(210) 525302
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 07
(732) FUNDACJA ROZWOJU MIASTA POZNANIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DP Debaty Poznańskie
(540)

41

(732) WĄSIK AGNIESZKA BE ONLINE DR AGNIESZKA WĄSIK,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be Online Academy
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe do platform edukacyjnych online, Aplikacje mobilne, Publikacje elektroniczne, 41 Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Tłumaczenia, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi
szkoleniowe w zakresie nowoczesnych technologii, Usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, Usługi szkoleniowe
i edukacyjne za pośrednictwem platform edukacyjnych i aplikacji,
Usługi szkoleniowe i edukacyjne online i stacjonarne, Udostępnianie
publikacji elektronicznych do pobrania.

(531) 26.01.02, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Mapy, plany miast, przewodniki, 25 Odzież turystyczna, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna map, planów miast i przewodników, odzieży turystycznej oraz akcesoriów turystycznych takich
jak: śpiwory, karimaty, ochraniacze śniegowe.

(111) 347286
(220) 2021 03 01
(210) 525385
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) WĄSIK AGNIESZKA BE ONLINE DR AGNIESZKA WĄSIK,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Be Online Academy
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe do platform edukacyjnych online, Aplikacje mobilne, Publikacje elektroniczne, 41 Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Tłumaczenia, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi
szkoleniowe w zakresie nowoczesnych technologii, Usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, Usługi szkoleniowe
i edukacyjne za pośrednictwem platform edukacyjnych i aplikacji,
Usługi szkoleniowe i edukacyjne online i stacjonarne, Udostępnianie
publikacji elektronicznych do pobrania.

(111) 347285
(151) 2021 10 14

(111) 347287
(151) 2021 10 06

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 347284
(220) 2021 03 01
(210) 525357
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) FRONIA JADWIGA JOLANTA, FRONIA RAFAŁ
WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE PLAN SPÓŁKA CYWILNA, Jelenia
Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galileos.pl w dobrą stronę
(540)

(220) 2021 03 01
(441) 2021 06 28

(210) 525383

(220) 2021 03 01
(441) 2021 06 21

(210) 525393
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(732) ILLUMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) illumino
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Wytłoczki metalowe, Metalowe drobne wyroby, Podkładki [drobnica metalowa], Sprężyny [drobnica metalowa], Zaciski
zawieszeniowe z metalu, Metalowe odlewy, Rury i rurki metalowe,
Metalowe łączniki gwintowane, Metalowe zaciski regulowane, Nakrętki [drobnica metalowa], Liny stalowe, Łańcuchy metalowe, Metalowe zaciski do kabli (nieelektryczne), Metalowe złączki kablowe
(nieelektryczne-), Zawiesie z lin stalowych, 9 Elektryczne końcówki
zaciskowe, Elektryczne terminale złączy wtykowych, Elektryczne
wtyczki połączeniowe, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
Przewody uziemiające, Ściemniacze światła, Sterowniki LED, Wtyczki
elektryczne, Znaczniki do przewodów elektrycznych, Złączki [elektryczność], Elektryczne kable połączeniowe, Etykietki do oznaczania
przewodów elektrycznych, Kable elektryczne, Przewody elektryczne, Przewody zasilające, Wiązki kablowe, Zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, Złączki do przewodów
[elektryczność], Elektryczne płytki drukowane, Elektroniczne zasilacze, Transformatory elektroniczne, 11 Abażury do lamp, Elektryczne
oprawy oświetleniowe, Elektryczne systemy oświetlenia szynowego,
Elementy odciążnikowe do lamp wiszących, Elementy oświetleniowe, Klosze do lamp [kominki], Lampy awaryjne, Lampy LED, Oprawki do lamp elektrycznych, Oprawy oświetleniowe, Osłony do lamp,
Osprzęt do oświetlenia, Oświetleniowe oprawy, Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie sufitowe, Podstawy lamp, Światła do mocowania na szynach, Światła wspomagające wzrost roślin, Sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], Uchwyty lamp, Wisiorki do żyrandoli, Żyrandole, Zawieszenia
do lamp, Żarówki i akcesoria do nich, Reflektory do lamp, Lampy
oświetleniowe, Lampy wiszące, Dyfuzory będące częściami urządzeń
oświetleniowych, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Oświetlenie
awaryjne, 35 Dostarczanie informacji handlowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Gromadzenie informacji handlowej, Informacja o działalności gospodarczej, Kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, Organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, Usługi pośrednictwa w handlu,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy,
metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych,
izolowane złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne,
przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne
systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty
lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp,
dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wytłoczki
metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe
łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane
złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody
uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody
elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne
zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy
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oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących,
elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp,
wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: wytłoczki
metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe
łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne,
elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze,
elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące
częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica
metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne,
elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze,
elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące
częściami urządzeń oświetleniowych .

(111) 347288
(220) 2021 03 03
(210) 525443
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) WE ORGANIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MamaEva
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, dania gotowe i wytrawne przekąski takie jak naturalne
chipsy z suszonych owoców i suszonych warzyw.
(111) 347289
(220) 2021 03 03
(210) 525545
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) TOM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL);
TOM-DOLEKO-EKOLA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM Organizacje Odzysku
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 24.15.01, 26.01.03
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(510), (511) 35 Obrót złomem oraz odpadami niemetalowymi, doradztwo dla firm w zakresie organizowania gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, organizowanie i zarządzanie gospodarką na zlecenie
firm, usługi organizacji odzysku odpadów produkcyjnych, wyrobów
wybrakowanych, złomu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
polegającej na zbiórkach, przetwarzaniu, odzyskiwaniu, sprzedawaniu zużytego lub nowego sprzętu elektronicznego albo elektrycznego, prowadzenie baz danych i ewidencji dotyczących bezpośrednio
lub pośrednio podmiotów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiwaniem, sprzedażą zużytego lub nowego sprzętu
elektronicznego albo elektrycznego, a także pozyskiwanie informacji w tym zakresie, zarządzanie działalnością gospodarczą polegającą
na zbiórkach, przetwarzaniu, odzyskiwaniu, sprzedawaniu zużytego
lub nowego sprzętu elektronicznego albo elektrycznego, a także pomoc w zakresie takiego zarządzania, pokazy sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach oraz hurtowniach zawierających-rudy metali, metale nieszlachetne, surowe lub półprzetworzone, stopy metali nieszlachetnych, stal surowa lub półprzetworzona, wyroby hutnicze z metali
nieszlachetnych, metale kolorowe surowe lub półprzetworzone oraz
ich stopy, wyroby hutnicze z metali kolorowych i ich stopów, 40 Gromadzenie, sortowanie i rozdrabnianie złomu, metali nieszlachetnych,
gromadzenie, sortowanie i rozdrabnianie złomu, metali kolorowych
i ich stopów w tym aluminium, brązu, chromu, cyny, cynku, manganu, miedzi, mosiądzu, niklu, ołowiu, tombaku, węglików spiekanych,
znalu, złomowanie samochodów, niszczenie odpadów, spalanie odpadów, unieszkodliwianie i recykling odpadów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, doradztwo specjalistyczne
w zakresie unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, poddawania procesom odzysku, recyklingu, przetwarzanie, przekształcanie,
demontaż, oczyszczanie, odkażanie, unieszkodliwianie, ruszczenie,
spalanie wszelkich odpadów, w tym złomu, odpadów metalowych
i niemetalowych, surowców wtórnych, przetwarzanie, oczyszczanie,
unieszkodliwianie, odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie. 			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347290
(220) 2021 03 03
(210) 525546
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) CYWIŃSKI KRZYSZTOF U CYWILA-ARMADA, Niechorze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U CYWILA
(540)

(591) jasnoniebieski
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Filety rybne, Homary nieżywe, Ikra rybia przetworzona, Kawior, Konserwowane ryby, Krewetki nieżywe, Łosoś, Małże
nieżywe, Ostrygi nieżywe, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
Raki nieżywe, Ryby, Ryby solone, Śledzie, Tuńczyk, Zupy, Żywność
przygotowana z ryb, Anchois, Bekon, Bulion, Chrupki ziemniaczane,
Drób nieżywy, Flaki, Galaretki jadalne, Galarety mięsne, Grzyby konserwowane, Kaszanka, Kapusta kwaszona, Kiełbasy, Krokiety, Langusty nieżywe, Mięso, Produkty mleczne, Owocowe sałatki, Pikle, Rosół,
Sałatki warzywne, Sardynki, Szynka, Warzywa gotowane, Wędliny,
Ziemniaki, 43 Bary szybkiej obsługi, Biura zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Informacja i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, Kafeterie,
Motele, Obsługa gastronomiczna, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje
samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w hotelach i pensjonatach, Stołówki, Usługi barowe, hotelowe, osobistych kucharzy, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych dotyczące zakwaterowania i wyżywienia,
Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie
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dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażania
kempingowego.

(111) 347291
(220) 2021 03 04
(210) 525571
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW PRAWA ELSA
POLAND, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elsa The European Law Students’ Association POLAND
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.25
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 347292
(220) 2021 03 04
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) BIELECKA ANETA, Zelgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLISE
(540)

(210) 525596

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 347293
(220) 2021 06 02
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) KOWALSKI PAWEŁ ELSIDI, Szczytniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMOND SCREEN
(540)

(210) 529780

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne do tabletów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Osłony
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Osłony na telefony komórkowe.
(111) 347294
(220) 2021 06 28
(210) 530837
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) IPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL PUBLIC AFFAIRS ACADEMY
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(540)

(591) czarny, biały, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.08, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.21, 26.05.04,
26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Banery wystawowe wykonane
z kartonu, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, Biuletyny informacyjne, Bony, Cenniki, Czasopisma branżowe, Drukowane ankiety, Drukowane karty informacyjne, Gazety, Historyjki obrazkowe,
Kartki motywacyjne, Książki, Książki edukacyjne, Plany drukowane,
Plakaty reklamowe, Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe
znaki z tektury, Tablice reklamowe z kartonu, Tablice reklamowe
z tektury, 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje reklamowe, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Badania rynku
i badania marketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie
reklamy, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Planowanie
strategii marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi reklamy politycznej,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, 41
Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na kursach zarządzania, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenie i coaching w dziedzinie debat politycznych, Szkolenie
i coaching w dziedzinie przemówień politycznych.

Nr 5/2022

wynajmowanie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, na spotkania towarzyskie i biznesowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(111) 347297
(220) 2020 07 29 K
(210) 525610
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) Zapaz Food B.V., Heerhugowaard (NL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAPAZ
(510), (511) 29 Potrawy gotowe do spożycia, mianowicie potrawy gotowe do spożycia składające się głównie z mięsa lub warzyw, Produkty spożywcze, a mianowicie dipy serowe, dipy salsowe, mieszanki dipowe, fasola, fasola konserwowa, suszona fasola, fasola w puszkach
i fasola chili, 30 Gotowe do spożycia potrawy, mianowicie gotowe
do spożycia potrawy składające się głównie z tortilli, burrito i ryżu,
Produkty spożywcze, mianowicie tortille, chipsy typu tortilla, tacos
[danie meksykańskie], sosy, zioła i przyprawy, papryka jalapeno,
mąka i produkty zbożowe, nachos, burritos, mieszanki do sporządzania sosów, sosy salsa i mieszanki do marynat, 35 Reklama, promocja
sprzedaży, działania reklamowe, usługi marketingowe, import, eksport, usługi marketingowe i usługi sprzedaży hurtowej oraz mediacja
biznesowa w handlu towarami, a mianowicie gotowymi potrawami
i artykułami spożywczymi, tortillami, chipsami typu tortilla, tacosami, sosami, ziołami i przyprawami, papryką jalapeno, dipami serowymi, salsą, mieszankami do dipów, Reklama, promocja sprzedaży,
działania reklamowe, usługi marketingowe, import, eksport, usługi
marketingowe i usługi sprzedaży hurtowej oraz mediacja biznesowa w handlu produktami spożywczymi, a mianowicie fasolą, fasolą
konserwową, fasolą suszoną, fasolą z puszki, fasolą chili, mąką i produktami zbożowymi, nachos, burritos, mieszankami do sporządzania
sosów, sosami salsa i mieszankami do marynat.
(111) 347298
(220) 2021 03 08
(210) 525680
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) FIRST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWASZARNIA POLSKA
(540)

(111) 347295
(220) 2021 07 15
(210) 531564
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) KOPYDŁOWSKI DOMINIK KONADO, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konado
(510), (511) 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne.
(111) 347296
(220) 2021 03 04
(210) 525606
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) BIEŃKOWSKI PIOTR, KRASNODĘBSKI MARCIN TEN SUSHI
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHARNIA BY TEN SUSHI
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, hotele, motele, bary, bary sushi, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne,

(531) 05.09.12, 05.09.15, 19.01.06, 27.05.01
(510), (511) 20 Beczki i beczułki niemetalowe, beczki i beczułki gliniane i kamionkowe, Pokrywy do beczek, słojów i naczyń kamionkowych jako zamknięcia niemetalowe, 21 Słoje i słoiki szklane, Garnki
kamienne, Naczynia szklane, kamionkowe i metalowe, Szczypce
drewniane do produktów kiszonych, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi
sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu następujących
towarów: beczki niemetalowe, Beczułki, słoje i słoiki szklane, Beczułki kamionkowe, garnki kamienne, Naczynia szklane, kamionkowe
i metalowe, Szczypce drewniane do produktów kiszonych, Sztućce
drewniane, z tworzyw sztucznych i metalowe, Pokrywy gumowe
do beczek, słojów i naczyń kamionkowych, przyprawy i dodatki
do kiszonek.
(111) 347299
(151) 2021 08 24

(220) 2021 03 05
(441) 2021 05 10

(210) 525684
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(732) CZAPCZYŃSKI TOMASZ, Ruszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICG international consulting group
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Badania opinii
publicznej, Agencje reklamowe, Badanie rynku, Promocja sprzedaży,
Informacja o działalności gospodarczej, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, Reklama i promocja, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi
reklamowe dla osób trzecich, Agencja informacji handlowej, Specjalistyczne doradztwo handlowe, Edycja tekstów reklamowych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Informacja handlowa, Transkrypcja informacji, Kolumny reklamowe w prasie, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Projektowanie, testowanie i wdrażanie narzędzi marketingowych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, 36
Factoring, Pożyczki (finansowanie), Pożyczki pod zastaw, Obrót wierzytelnościami, Ściąganie należności, Windykacja, Ubezpieczenia
wierzytelności, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe,
Doradztwo w sprawach finansowych, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 347300
(220) 2021 03 05
(210) 525691
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP abc
(540)

(591) niebieski, biały, zielony, żółty, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszar-
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ki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi
do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie zawodnikami sportowymi, Ramki
i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
28 Gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne
gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane do użytku
z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
Usługi marketingu i public relations, Merchandising, Reklamowy
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych,
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka,
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja
filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych,
Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty,
Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki
pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i Informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
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usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 347301
(220) 2021 03 09
(210) 525853
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) biobohaterowie
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek
[konserwowany], Czosnek konserwowy, Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej,
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek,
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce,
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże,
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże,
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże,
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.
(111) 347302
(220) 2021 03 09
(210) 525854
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gang biohaterów
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek
[konserwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej,
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek,
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce,
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże,
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże,
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże,
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.
(111) 347303
(151) 2021 10 12

(220) 2021 03 09
(441) 2021 06 21

(210) 525858

Nr 5/2022

(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kwaśni biohaterowie
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek
[konserwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej,
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek,
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce,
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże,
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże,
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże,
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.
(111) 347304
(220) 2021 03 09
(210) 525860
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sourbiohero
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek
[konserwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej,
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek,
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce,
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże,
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże,
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże,
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.
(111) 347305
(220) 2021 03 11
(210) 525957
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 14
(732) MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDZEW,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDZEW RTS

Nr 5/2022
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(540)

(591) biały, czerwony, brązowy
(531) 05.13.01, 13.01.05, 18.03.21, 24.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Buty do koszykówki, Koszulki z nadrukami, Koszulki
z krótkim rękawem, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki piłkarskie, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Kurtki,
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Opaski na głowę, Opaski
przeciwpotne, Spodnie, Spodnie dresowe, 41 Edukacja, rozrywka
i sport.
(111) 347306
(220) 2021 03 11
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 14
(732) BONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goodjo PREMIUM GOODS
(540)

(210) 525965

47

(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 16 papier, karton
i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 347308
(220) 2021 03 12
(210) 526044
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) BRZEGOWA MARTA HVYT, Gaj (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HVYT
(510), (511) 6 Uchwyty z metalu, Gałki [uchwyty] metalowe, Uchwyty
metalowe do szuflad, Uchwyty do otwierania szuflad z metali nieszlachetnych, Okucia metalowe do mebli, Metalowe gałki do szuflad,
20 Niemetalowe uchwyty do szuflad, Uchwyty szklane do szuflad,
Uchwyty do szuflad niemetalowe, Uchwyty porcelanowe do szuflad, Drewniane uchwyty do szuflad, Uchwyty z tworzyw sztucznych
do mebli, Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty z tworzyw
sztucznych do szuflad, Niemetalowe uchwyty do mebli, Uchwyty ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, Gliniane uchwyty do szuflad, Gałki drewniane, Gałki szklane, Gałki ceramiczne, Gałki
porcelanowe, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, 35 Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu
detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą mebli i akcesoriów
meblowych, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej
mebli i akcesoriów meblowych, Prowadzenie salonów sprzedaży
mebli i akcesoriów.
(111) 347309
(220) 2021 03 15
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKŁOWICZ MENU
(540)

(210) 526109

(591) jasnobrązowy
(531) 08.07.01, 11.03.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Wywar, bulion, Zupy, Składniki do sporządzania zup,
Przetwory do zup jarzynowych, Koncentraty rosołowe, Koncentraty
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Ekstrakty mięsne, Preparaty do produkcji bulionu.
(111) 347307
(220) 2020 10 14
(210) 519534
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) OSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER’S CLUB
(540)

(531) 04.02.05, 27.01.25, 26.07.25, 02.01.30, 27.05.01, 27.05.17

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 09.07.17, 09.07.25, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa, dania gotowe warzywne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie sera, przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie jadalnych wodorostów,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych, 30 dania gotowe z ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowy lunch w pudełkach składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryb lub warzyw, przekąski na bazie ryżu, przekąski składające się z makaronu, przyprawy spożywcze i dodatki sma-
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kowe w postaci zagęszczonych sosów, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), pasty warzywne (sosy), przeciery warzywne (sosy), 35
usługi w zakresie sprzedaży dań gotowych, przypraw spożywczych
i innych dodatków smakowych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu: daniami gotowymi z mięsa,
daniami gotowymi warzywnymi, przekąskami na bazie mięsa, przekąskami na bazie warzyw, przekąskami na bazie mleka, przekąskami na bazie orzechów, przekąskami na bazie owoców, przekąskami
na bazie sera, przekąskami na bazie słodkiej kukurydzy, przekąskami
na bazie soi, przekąskami na bazie suszonych owoców, przekąskami
na bazie tofu, przekąskami na bazie warzyw strączkowych, przekąskami na bazie ziemniaków, przekąskami na bazie jadalnych wodorostów, przekąskami z owoców, przekąskami ziemniaczanymi, przetworami do zup jarzynowych, daniami gotowymi z ryżu, daniami
gotowymi na bazie makaronu, gotowymi przekąskami na bazie zbóż,
gotowymi produktami spożywczymi w postaci sosów, gotowym lunchem w pudełkach składającym się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb
lub warzyw, przekąskami na bazie ryżu, przekąskami składającymi
się z makaronu, przyprawami spożywczymi i dodatkami smakowymi w postaci zagęszczonych sosów, przyprawami smakowymi (sosy,
marynaty), pastami warzywnymi (sosy), przecierami warzywnymi,(sosy), usługi informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucyjne.

(111) 347310
(220) 2021 03 15
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) DACH I STRYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUDIS www.dachistrych.pl
(540)

Nr 5/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIMAREM
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.
(111) 347313
(220) 2021 03 18
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) BEFOREHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bh BEFORE HOME
(540)

(210) 526272

(210) 526130

(591) złoty, szary, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, projektowanie mebli, projektowanie umeblowania, projektowanie domów.
(591) czerwony
(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, 19 Materiały budowlane niemetalowe, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
towarów: blacharskie materiały budowlane, metalowe materiały
budowlane, stalowe materiały budowlane, 37 Usługi budowlane, naprawy dachów, usługi instalacyjne akcesoriów dachowych.
(111) 347311
(220) 2021 03 16
(210) 526165
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 21
(732) WIŚNIEWSKI JACEK, Abramowice Prywatne (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.19, 04.05.21
(510), (511) 25 Odzież sportowa, 30 Batony zbożowe i energetyczne,
32 Napoje energetyzujące.
(111) 347312
(220) 2021 03 17
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732) CLIMAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)

(210) 526216

(111) 347314
(220) 2021 03 18
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732) SAGA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASUMI TIMING KIT & ELEMENTS
(540)

(210) 526350

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Alarmy przeciwwłamaniowe do samochodów osobowych, Amortyzatory [części pojazdowi, Amortyzatory do pojazdów, Amortyzatory do samochodów, Amortyzatory do zawieszeń
pojazdów, Amortyzatory stanowiące części zawieszeń pojazdów,
Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Amortyzatory zawieszenia
do pojazdów, Amortyzatory zawieszenia do samochodów, Bębny hamulcowe, Bębny hamulcowe do pojazdów, Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych,
Części hamulców do pojazdów z materiałów mających właściwości
cierne, Części hamulcowe do samochodów, Części i akcesoria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej,
Części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, Części
pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych, Części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, Drążki skrętne do pojazdów, Drążki skrętne do samochodów, Drążki skrętne do zawieszeń pojazdów
lądowych, Drążki skrętne/stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów lądowych], Elementy sprzęgła i przekładni
maszynowych do pojazdów lądowych, Elementy zębate do pojazdów lądowych, Hamulce do pojazdów, Hamulce do pojazdów lą-
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dowych, Hamulce do samochodów osobowych, Hamulce klockowe
do pojazdów lądowych, Hamulce kół, Hamulce tarczowe, Hamulce
tarczowe do pojazdów lądowych, Hamulcowe części do pojazdów,
Hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, Klocki cierne hamulców
tarczowych do układów hamulcowych w pojazdach, Klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe do pojazdów, Klocki
hamulcowe do samochodów, Koła i opony oraz gąsienicowe układy
bieżne do pojazdów, Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła
pasowe do pojazdów lądowych, Koła podporowe do pojazdów, Koła
zębate do pojazdów lądowych, Koła zębate do przekładni samochodów wyścigowych, Koła zębate do silników pojazdów lądowych,
Koła zębate łańcuchowe, Koła zębate łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła zębate napędowe do pojazdów lądowych, Koła zębate
tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, Lądowe pojazdy
i środki transportu, Łańcuchy do napędzania do pojazdów drogowych, Łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, Łańcuchy
do samochodów, Łańcuchy do samochodów osobowych, Łańcuchy
napędowe do napędzania pojazdów lądowych, Łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, Łańcuchy napędowe do silników pojazdów
lądowych, Łańcuchy samochodowe [jazda], Łańcuchy sworzniowe
tulejkowe do pojazdów lądowych, Linki hamulców do pojazdów,
Łożyska kół do pojazdów lądowych, Łożyska osiowe do pojazdów
lądowych, Mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne], Mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe zębate
do pojazdów lądowych, Mechanizmy przekładniowe do pojazdów
lądowych, Mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych,
Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Mechanizmy zmiany biegów
do pojazdów lądowych, Okładziny hamulców, Okładziny hamulcowe
do pojazdów, Okładziny szczęk hamulca do samochodów, Osłony
łańcucha do pojazdów, Pasy gumowe do przekładni pojazdów lądowych, Pasy napędowe do napędzania pojazdów lądowych, Pasy
napędowe do pojazdów lądowych, Pasy napędowe do silników pojazdów lądowych, Pasy transmisyjne do silników do pojazdów lądowych, Piasty kół pojazdów, Piasty kół samochodowych, Piasty kół tylnych, Piasty przedniej osi do pojazdów, Pierścienie do bieżnikowania
opon, Pierścienie uszczelniające do zbiorników paliwa do pojazdów
lądowych, Pióra wycieraczek do przednich szyb, Pióra wycieraczek
do przedniej szyby do pojazdów, Pojazdy i środki transportu, Przeguby homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części
pojazdów], Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów,
Przekładnie zębate do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych,
Rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca do pojazdów, Sprężyny
amortyzujące do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do samochodów, Sprężyny zawieszenia do samochodów, Sprzęgi do wałów
do pojazdów lądowych, Sprzęgła cierne do pojazdów lądowych,
Sprzęgła do pojazdów lądowych, Sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, Sprzęgła kłowe dwukierunkowe do pojazdów lądowych, Sprzęgła z wolnym kołem do pojazdów lądowych, Sprzęgła
zębate do pojazdów lądowych, Systemy hamulcowe do pojazdów,
Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Tylne
koła zębate łańcuchowe, Układy hamulcowe do pojazdów i części
do nich, Układy hamulcowe do pojazdów lądowych, Układy kierownicze do pojazdów lądowych, Układy zawieszenia do pojazdów lądowych, Układy zawieszenia do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki
do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Wycieraczki do szyb
przednich samochodów silnikowych, Wycieraczki przednie do samochodów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów,
Zawieszenia kół, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych.

(111) 347315
(220) 2021 03 22
(210) 526507
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielonki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LENLY
(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, półki, stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki
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dla dzieci, pościel (prócz bielizny pościelowej), kosze do noszenia
dzieci.

(111) 347316
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) MOTHER EARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manu natu
(540)

(210) 526523

(591) ciemnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.12, 29.01.03
(510), (511) 3 Mydło w kostce, Mydło w płynie, Szampony, Odżywka do włosów, Sole do kąpieli, Masło do ciała, Balsam do ust, Masło
do tatuażu, Kremy, Serum do twarzy, Hydrolaty, Balsam do ciała.
(111) 347317
(220) 2021 03 22
(210) 526539
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IETU
(540)

(591) niebieski, szary, zielony
(531) 07.01.14, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji,
zjazdów, sympozjów, seminariów, kongresów, pracowni specjalistycznych, instruktaży, konkursów i quizów, organizowanie wystaw
z dziedziny ochrony środowiska, Usługi edukacji i szkoleń związanych z ochroną natury i środowiska, usługi edukacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, Wydawanie książek, czasopism, broszur, tekstów edukacyjnych, ulotek, plakatów także w formie elektronicznej, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie prac naukowych, publikowanie materiałów multimedialnych online, Usługi konsultingowe w zakresie
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Udostępnianie kursów
instruktażowych wspomaganych komputerowo (e-learning), Usługi
biblioteczne, także z zakresu bibliotek online, Wynajmowanie sprzętu konferencyjnego audio i wideo, Usługi informacji o organizowanych kursach, szkoleniach, konferencjach, zjazdach, seminariach,
publikacjach, konsultacjach, 42 Badania naukowe i przemysłowe,
prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie: mikrobiologii,
biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska naturalnego, hodowli
roślin, odpadów, medycyny społecznej, monitoringu środowiska,
kontroli zanieczyszczeń, ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, Opracowywanie raportów, diagnoz, prognoz i ekspertyz dotyczących ochrony środowiska w zakresie: ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, ochrony klimatu, ochrony przed
hałasem i wibracjami, Ochrony krajobrazu oraz żywych zasobów
przyrody, ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi, ochrony i odnowy zasobów wodnych, gospodarowania zasoba-
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mi i odpadami w środowisku, odnawialnych źródeł energii, Badania
doradztwo i usługi laboratoryjne w zakresie mikrobiologii, biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska naturalnego, hodowli roślin,
odpadów, medycyny społecznej, monitoringu środowiska, kontroli
zanieczyszczeń, poboru próbek do badań, Usługi doradztwa w dziedzinie technologii i badań w zakresie ochrony środowiska, Projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
informatyki środowiskowej, Opracowanie i wdrażanie kartograficznych metod odwzorowania stanu i przemian jakości środowiska.

(111) 347318
(220) 2021 03 23
(210) 526566
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) LITWINOWA JELENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OHANA
(510), (511) 43 Kawiarnie, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary
szybkiej obsługi, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy,
stołówki, punkty gastronomiczne, domy turystyczne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.
(111) 347319
(220) 2021 03 25
(210) 526641
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) ENGEL WOLFGANG, Battenberg/Eder (DE)
(540) (znak słowny)
(540) minileiste
(510), (511) 6 Materiały budowlane i elementy budowlane z metalu,
w szczególności z aluminium, w tym maskujące listwy do podłóg,
profile wykończeniowe do podłóg, profile krawędziowe do podłóg
i listwy przypodłogowe, 19 Materiały budowlane i elementy budowlane z drewna, imitacji drewna i tworzyw sztucznych, w tym maskujące listwy do podłóg, profile wykończeniowe do podłóg, profile krawędziowe do podłóg i listwy przypodłogowe.
(111) 347320
(220) 2021 03 24
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) EKOS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekos POZNAŃ
(540)

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.17, 27.07.17

(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 suplementy diety, 35 Usługi w zakresie
informacji handlowej, Usługi sprzedaży: produktów farmaceutycznych, kosmetycznych, suplementów diety, żywności, 44 Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej ludzi, Doradztwo w zakresie leczenia
farmakologicznego, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia,
Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody.

(111) 347322
(220) 2021 03 24
(210) 526648
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) EKOS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOS
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 39 Przewożenie odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów.
(111) 347323
(220) 2021 03 24
(210) 526704
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO ARMORYKA,
Sandomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a księgarnia armoryka
(540)

(210) 526647

(591) czarny, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.01, 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach: sprzedaż książek nowych, Sprzedaż detaliczna
artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach:
sprzedaż antykwaryczna książek.

(591) zielony, niebieski, szary
(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 39 Przewożenie odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów.
(111) 347321
(220) 2021 03 19
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) SERWAN-OHRYZKO ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Na83
(540)
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(210) 526427

(111) 347324
(220) 2021 03 24
(210) 526705
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO ARMORYKA,
Sandomierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Armoryka
(510), (511) 41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 347325
(220) 2021 03 24
(210) 526722
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcji: Megatrendy
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 347326
(220) 2021 03 25
(210) 526726
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) VITESSENCE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne
do zastosowania doustnego, Suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Leki, Wyroby medyczne w postaci substancji lub połączenia
substancji zawierające witaminy lub minerały.
(111) 347327
(220) 2021 03 25
(210) 526747
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Mist
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów
medycznych, Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele,
emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Krople do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
Kompresy do celów medycznych, Kosmetyki do celów medycznych,
Środki i preparaty higieniczne.
(111) 347328
(220) 2021 03 25
(210) 526748
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Lacti
(510), (511) 5 Suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe
do celów medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych,
preparaty witaminowe, Preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy,
żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, Testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 347329
(220) 2021 03 26
(210) 526768
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 28
(732) LATOSZYN ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATOSZYN ZDRÓJ 1850
(540)

(591) biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 3 Kremy korygujące, Kremy nawilżające, Krem bazowy, Kremy kosmetyczne, Krem do twarzy, Kremy ujędrniające skórę, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy do skóry, Zapachowe kremy
do ciała, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy nawilżające do użytku
kosmetycznego, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy
do twarzy i ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, Sole do kąpieli, Mydła i żele, 32 Woda,
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Woda źródlana, Woda mineralna, 44 Usługi kuracji uzdrowiskowych,
Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii.

(111) 347330
(220) 2021 03 29
(210) 526827
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 04
(732) BRZOZOWSKA RENATA AREN ART, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARENART FOREVER
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych
i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy-), Przyrządy
chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne,
Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Agaty, Biżuteria
i wyroby jubilerskie, Agat [surowy], Chalcedon, Cyrkonia, Diament
[nieobrobiony], Diamenty, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
Drut metalowy [metale szlachetne], Drut złoty [biżuteria], Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacja gagatu, Imitacja
złota, Imitacje kamieni szlachetnych, Imitacje pereł, Iryd, Iryd i jego
stopy, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne
nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje, Kamienie szlachetne
w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne],
Klejnoty, Klejnoty szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia
biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Metale szlachetne,
Metale szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, Naturalne kamienie szlachetne, Nici [druciki]
z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, Osm, Osm
i jego stopy, Oszlifowane diamenty, Pallad, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy [kółka]
pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy,
nie z metalu, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy powlekane metalami
szlachetnymi, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych,
Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy z kółkiem
ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloki do kluczy
z imitacji skóry, Breloki do kluczy ze skóry, Chowane breloki, Chowane breloki do kluczy, Kółka do kluczy, Kółka do kluczy z metali nieszlachetnych, Kółka do kluczy, nie z metalu, Kółka na klucze z metali
szlachetnych, Łańcuszki do kluczy, Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Metalowe łańcuszki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby
lub breloczki), Wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, Zawieszki
do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek na klucze, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego,
Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Dyski ceramiczne do użytku jako symbole wartości, Dzieła sztuki metalowe
[metale szlachetne], Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych,
Dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Metalowe żetony
używane w komunikacji publicznej, Misbaha [sznury modlitewne],
Monety, Odznaki pamiątkowe, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Paciorki do medytacji, Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary
z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych,
Pudełka z metali szlachetnych, Różańce, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Kolczyki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki,
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Łańcuszki
z metali szlachetnych na naszyjniki, Pierścionki, Pierścionki [biżu-

52

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

teria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych,
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane
metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki
pozłacane, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości
z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Srebrne pierścionki, Stojaki na pierścionki
wykonane z metali szlachetnych, Dopasowane osłony na pierścionki
chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem obrączki
i kamieni pierścionka, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Bransoletki charytatywne, Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane
srebrem, Bransoletki pozłacane, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki
z drewnianych koralików, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem
lub z napisem, Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do noszenia
jako bransoletki, Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Łańcuszki
z metali szlachetnych na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Srebrne bransoletki, Złote bransoletki.

(111) 347331
(220) 2021 03 29
(210) 526829
(151) 2021 09 01
(441) 2021 05 04
(732) BRZOZOWSKA RENATA AREN ART, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARENART.PL
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych
i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy-), Przyrządy
chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne,
Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Agaty, Biżuteria
i wyroby jubilerskie, Agat [surowy], Chalcedon, Cyrkonia, Diament
[nieobrobiony], Diamenty, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
Drut metalowy [metale szlachetne], Drut złoty [biżuteria], Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacja gagatu, Imitacja
złota, Imitacje kamieni szlachetnych, Imitacje pereł, Iryd, Iryd i jego
stopy, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne
nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje, Kamienie szlachetne
w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne],
Klejnoty, Klejnoty szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia
biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Metale szlachetne,
Metale szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, Naturalne kamienie szlachetne, Nici [druciki]
z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, Osm, Osm
i jego stopy, Oszlifowane diamenty, Pallad, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy [kółka]
pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy,
nie z metalu, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy powlekane metalami
szlachetnymi, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych,
Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy z kółkiem
ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloki do kluczy
z imitacji skóry, Breloki do kluczy ze skóry, Chowane breloki, Chowane breloki do kluczy, Kółka do kluczy, Kółka do kluczy z metali nieszlachetnych, Kółka do kluczy, nie z metalu, Kółka na klucze z metali
szlachetnych, Łańcuszki do kluczy, Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Metalowe łańcuszki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby
lub breloczki), Wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, Zawieszki
do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek na klucze, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego,
Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Dyski cera-
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miczne do użytku jako symbole wartości, Dzieła sztuki metalowe
[metale szlachetne], Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych,
Dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Metalowe żetony
używane w komunikacji publicznej, Misbaha [sznury modlitewne],
Monety, Odznaki pamiątkowe, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Paciorki do medytacji, Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary
z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych,
Pudełka z metali szlachetnych, Różańce, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Kolczyki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki,
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Łańcuszki
z metali szlachetnych na naszyjniki, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych,
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane
metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki
pozłacane, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości
z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Srebrne pierścionki, Stojaki na pierścionki
wykonane z metali szlachetnych, Dopasowane osłony na pierścionki
chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem obrączki
i kamieni pierścionka, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Bransoletki charytatywne, Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane
srebrem, Bransoletki pozłacane, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki
z drewnianych koralików, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem
lub z napisem, Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do noszenia
jako bransoletki, Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Łańcuszki
z metali szlachetnych na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Srebrne bransoletki, Złote bransoletki.

(111) 347332
(220) 2021 04 06
(210) 527087
(151) 2021 10 25
(441) 2021 06 14
(732) GRABOWSKI WOJCIECH ROADTRIPBUS, Staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP GAR
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 02.01.01, 02.01.23, 11.03.18, 05.07.24, 26.01.14, 26.01.15,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów, Produkcja
seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie periodyków, Pisanie scenariuszy, Pisanie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja
programów radiowych, Publikowanie videoblogów, Publikowanie
filmów, Publikowanie seriali, Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie
podcastów, Publikowanie reklam, Usługi wystąpień publicznych,
Usługi wystąpień medialnych, Organizacja i prowadzenie szkoleń,
Organizacja i prowadzenie warsztatów, Organizacja i prowadzenie
konferencji, Organizacja i prowadzenie wykładów, Prowadzenie
wydarzeń publicznych i prywatnych [np. imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Świadczenie usług
edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez reportaże w szczególności
o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, Świadczenie usług edukacyj-

Nr 5/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nych lub rozrywkowych poprzez wywiady w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, Prowadzenie zajęć edukacyjnych,
Świadczenie usług edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez bloga
w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, Świadczenie usług edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez videobloga
w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, Świadczenie usług edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez podcast w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, Świadczenie usług
edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez kanały mediów społecznościowych w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej,
Usługi wydawnicze, Usługi publicystyczne, Usługi wynajmu studio
filmowych, Usługi wynajmu sprzętu foto/audio/video, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych
transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Prowadzenie
kursów internetowych w zakresie diet, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie
czasopism internetowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez
Internet, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet.

(111) 347333
(220) 2021 03 30
(210) 527140
(151) 2021 10 01
(441) 2021 05 17
(732) SIUCHNO WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE VAGIT, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD MOJDOMEK.PL BUDOWNICTWO MODUŁOWE
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe (Budownictwo).
(111) 347334
(220) 2021 03 30
(210) 527167
(151) 2021 10 01
(441) 2021 05 17
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pizza Vicino
(510), (511) 6 Przenośne konstrukcje metalowe (kontenery gastronomiczne), 12 Furgonetki, pawilony mobilne, przyczepy do pojazdów,
19 Budynki niemetalowe przenośne (kontener gastronomiczny), 21
Kubki, naczynia, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych, sztućce z tworzyw sztucznych, 29 Drób, dziczyzna, grzyby, mięso, owoce,
ryby, warzywa, ziemniaki-wszystkie wymienione towary mrożone
lub konserwowane, również w postaci przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek np. dania obiadowe, dżemy, kompoty, sałatki, wędliny,
bita śmietana, frytura, jogurt, margaryna, masa jajowa, masło, mleko,
olej, oliwa, ser, śmietana, zupy, żelatyna spożywcza, 30 Bułki, ciasta,
chleby, herbata, kawa, keczup, knedle, kopytka, majonez, makarony,
musztarda, lody, pierogi, pizze, placki, puddingi, pyzy, płatki owsiane, ryż, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałatkowe,
uszka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zapiekanki, zioła ogrodowe
konserwowane, żywność na bazie mąki, 32 Napoje bezalkoholowe,
nektary owocowe, soki owocowe i warzywne, woda: gazowana, mineralna i stołowa, 35 Agencje informacji handlowej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej
i w zakresie organizacji działalności franczyzowej, dystrybucja materiałów reklamowych, negocjowanie umów franczyzowych dla osób
trzecich, organizowanie pokazów towarów, organizowanie prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów branży: cukierniczej, gastronomicznej, piekarniczej, spożywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
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w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów również
za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja
paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie,
42 Usługi administrowania stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, 43 Serwis gastronomiczny,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(111) 347335
(220) 2021 04 02
(210) 527293
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Folia aluminiowa
laminowana papierem, Półprodukty z aluminium lub jego stopów,
Wsporniki metalowe dla budownictwa, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budynki
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, Budynki o szkielecie metalowym, Konstrukcje budowlane z metalu, Markizorolety
z metalu, Metalowe instalacje ścian kurtynowych, Metalowe klatki
schodowe do budynków, Metalowe konstrukcje, Metalowe kratownice przestrzenne, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe szyny okienne, Metalowe, strukturalne ramy budowlane, Modułowe konstrukcje metalowe, Przenośne osłony metalowe,
Przenośne struktury metalowe, Ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne],
Ściany kurtynowe z metalu, Ściany ruchome wykonane z metalu,
Ściany z metalu, Szkielety konstrukcyjne metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Aluminiowe materiały uszczelniające do krycia
dachów, Aluminiowe powłoki do fasad, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, Artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, Dekoracyjne profile metalowe, Elementy z wyciskanego aluminium, Fasady metalowe, Kształtowniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe
dla budownictwa, Materiał do pokrywania dachów z metalu, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe elementy dachowe,
Metalowe elementy do fasad budynków, Metalowe elementy fasadowe, Metalowe elewacje ścienne, Metalowe komponenty do budowy fasad, Metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe materiały
zbrojeniowe, Metalowe okładziny do fasad, Metalowe okładziny elewacyjne, Metalowe okładziny ścian wewnętrznych, Metalowe panele
okładzinowe, Metalowe panele ścianek działowych, Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe pokrycia dachów,
Metalowe pokrycia ścienne do budownictwa, Metalowe profile wyciskane, Metalowe płyty pokrywowe, Metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, Mocowania z metali do szkła,
Oblicówka aluminiowa, Okładziny metalowe do użytku w budownictwie, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki metalowe do użytku
w budownictwie, Płyty metalowe na pokrycia ścian, Podpory aluminiowe do paneli, Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, Płyty
ścienne okładzinowe z metalu, Rynny aluminiowe, Ścianki działowe
(metalowe), inne niż meble, Sufity podwieszane z metalu, Termoizolowane profile metalowe, Ukształtowane części metalowe, Żaluzje
metalowe w postaci ukośnych deszczułek, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budownictwie, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Akcesoria metalowe do okien, Aluminiowe ramy do okien
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przesuwnych, Drzwi aluminiowe, Drzwi i okna metalowe, Elementy
drzwiowe metalowe, Markizy metalowe, Metalowe drzwi roletowe
do celów bezpieczeństwa, Metalowe elementy drzwi, Metalowe fasady okienne, Metalowe okna dachowe, Metalowe, okienne żaluzje
zwijane, Metalowe ościeżnice okienne, Metalowe prowadnice
do ram okiennych, Metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, Metalowe rolki do okien, Metalowe rygle do zasuw okiennych,
Metalowe sznury do żaluzji, Metalowe słupki okienne, Metalowe
uszczelki do drzwi, Metalowe uszczelnienia okienne, Metalowe zasuwnice okienne, Metalowe zasuwy do zamykania drzwi, Metalowe
zespoły do szyb podwójnych, Metalowe żaluzje architektoniczne,
Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowe żaluzjowe zespoły okienne, Odrzwia metalowe, Okiennice metalowe,
Okna aluminiowe, Okna metalowe, Okna żaluzjowe metalowe,
Ościeżnice metalowe, Oszklone drzwi metalowe, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Profile z metalu na drzwi, Prowadnice
do drzwi przesuwnych [z metalu], Rolety metalowe, Rolety okienne
zewnętrzne metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rygle okienne
metalowe, Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Żaluzje zwijane metalowe, Zawiasy metalowe do drzwi, Zawiasy z metalu
do okien, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, Aluminium i jego stopy, Blacha aluminiowa,
Dyski aluminiowe, Folia aluminiowa, Folie metalowe, Płyty aluminiowe, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drzwi
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Fasady okien (niemetalowe), Kolorowe szkło okienne, Modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], Moskitiery (Niemetalowe-)
do okien, Moskitiery (Niemetalowe-) na drzwi, Niemetalowe drzwi
przezroczyste do budynków, Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe ramy
do drzwi oszklonych, Niemetalowe ramy do okien szklanych, Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne,
Okiennice niemetalowe, Okiennice z tworzyw sztucznych, Okna
przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Okna żaluzjowe
niemetalowe, Panele szklane, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, Ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, Ramy okienne z tworzyw sztucznych, Rolety [zewnętrzne]
z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], Rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe-), Szkło
pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, Szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, Winylowe drzwi przesuwne, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Żaluzje anty włamaniowe z materiałów niemetalowych, Żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne]
nie z metalu lub tkanin, Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
Niemetalowe modułowe elementy budowlane, Pawilony wykonane
z materiałów niemetalowych, Pergole niemetalowe, Ścianki działowe
niemetalowe, Ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, Ściany
ruchome z materiałów niemetalowych, Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, Wiaty do ochrony
przed deszczem (Niemetalowe-), Niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Bloki szklane do budownictwa, Części budowlane (Niemetalowe-), Deskowanie budowlane niemetalowe, Elementy fasad
z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Elementy szklane do paneli
budowlanych, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
Elementy ze szkła do szklenia, Fasady z materiałów niemetalowych,
Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie,
Listwy niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały
niemetalowe do celów konstrukcyjnych, Materiały okładzinowe (Niemetalowe-), Niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, Niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne,
Ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały
nie z metalu, Okiennice (niemetalowe-) [zewnętrzne], Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okładziny (Niemetalowe-) do fasad, Panele
okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele okładzinowe
ze szkła, Płytki szklane, Płytki szklane do użytku w budownictwie,
Płytki z tworzyw sztucznych, Płyty ścienne niemetalowe, Płytki
ścienne z tworzyw sztucznych, Płyty sufitowe, nie z metalu, Pokrycia
ścienne nie z metalu, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile
panelowe z materiałów niemetalowych, Ściany wewnętrzne z mate-
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riałów niemetalowych, Szklane materiały budowlane, Szklane panele
ścienne [niemetalowa konstrukcja], Szklane ściany, Szkło budowlane,
Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło odbijające ciepło
do budownictwa, Szkło piankowe do celów budowlanych, Szyby barwione [do użytku w budownictwie], Szyby laminowane [dla budownictwa], Szyby stosowane w budownictwie, Wielowarstwowe panele
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje zwijane (Niemetalowe-), Osłony pancerne, niemetalowe, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane ramy okien, Drewniane rolety zwijane do użytku
zewnętrznego: Drzwi niemetalowe: Drzwi wykonane z drewna
do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe
(Ościeżnice-) niemetalowe, Elementy szklane do okien, Drzwi lustrzane, Niemetalowe osłony okienne, Okna winylowe, Okna witrażowe,
Panele szklane do drzwi, Szklane drzwi do budynków, Szklane drzwi
przezroczyste do budynków, Szkło okienne, Szkło okienne do użytku
w budownictwie, Świetliki, nie z metalu, Budynki niemetalowe przenośne, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, 20
Akcesoria do rolet, niemetalowe, Akcesoria do żaluzji, niemetalowe,
Osprzęt do oszkleń okiennych niemetalowy, Osprzęt niemetalowy
do drzwi, Osprzęt niemetalowy do okien, Rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, Rolki
do okien, niemetalowe, Rygle do ram okiennych, niemetalowe, Blokady do okien z tworzywa sztucznego, Łączniki do okien niemetalowe, Okucia do drzwi [niemetalowe], Niemetalowe szyny do drzwi
przesuwnych, Zaczepy do drzwi, niemetalowe, 22 Tekstylne żaluzje
zewnętrzne, Taśmy i pasy, Niemetalowe taśmy lub złącza mocujące,
Pasy mocujące, inne niż metalowe, Taśmy do żaluzji, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Daszki [markizy], 35 Koncentracja różnych towarów, która umożliwia łatwy dostęp klientom kupującym w hurtowniach, sklepach lub innych punktach sprzedaży
aluminiowych systemów budowlanych oraz sklepów z materiałami
budowlanymi z metalu lub nie z metalu, w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych, systemów przeciwpożarowych, żaluzji i bram, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zapytania
biznesowe, Dochodzenia biznesowe, Usługi outsourcingowe, Reklama, Badania marketingowe, Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego, Reklama online w sieci komputerowej, Wynajem przestrzeni reklamowej, Informacje i porady
handlowe dla konsumentów, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Systematyzacja informacji w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie biznesowe na rzecz osób trzecich, Promocja inwestycji w branży nieruchomości, w tym centrów handlowych, hotelowych i rozrywkowych, Administracja i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, Wyszukiwanie sponsorów dotyczące klubów sportowych, 37 Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
Budowa budynków na zamówienie, Budowa obiektów publicznych,
Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa
ścian osłonowych, Budowanie nieruchomości, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie budynków,
Konstrukcja i naprawa budynków, Konsultacje budowlane, Montaż
okładziny zewnętrznych ścian budynku, Nadzór budowlany, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Konserwacja i naprawa budynków,
Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków, Izolowanie budynków gotowych, Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, Nadzór nad remontami budynków, Naprawa budynków, Naprawa fasad, Naprawa i izolacja
połączeń okiennych, Naprawa i konserwacja budynków biurowych,
Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Odnawianie i renowacja budynków, Renowacja i naprawa budynków, Specjalistyczne
odnawianie budynków, Restauracja budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na ze-
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wnątrz budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Zbrojenie budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy
szyb, okien i rolet, Czyszczenie okien, Instalacja folii okiennych, Instalowanie i naprawa żaluzji, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie podwójnych szyb, Instalowanie ram okiennych, Izolacja termiczna okien, Konserwacja
okien, Montaż dodatkowej warstwy szkła, Montaż żaluzji i rolet, Naprawa okien, Naprawa rolet okiennych, Wymiana ram okiennych,
Wymiana okien, Wstawianie szkła i wstawianie szyb.

(111) 347336
(220) 2021 04 07
(210) 527381
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA GROUP, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILLY
(540)

(591) czarny, złoty, biały
(531) 02.09.01, 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Okrycia dla psów, Buty dla psów,
Smycze dla psów, Odzież dla psów, Obroże dla psów Parki (okrycia)
dla psów, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Torby, Torby skórzane, 20 Koszyki dla psów, Posłania
dla psów, Budy dla psów, Budy dla psów [psie budy], Klapki w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu
lub kamienia, Meble dla zwierząt domowych, 28 Ręcznie wykonane
zabawki dla psów, Zabawki dla psów, Sztuczne kości będące zabawkami dla psów .
(111) 347337
(220) 2021 04 07
(210) 527382
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA GROUP, Suwałki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MILLY
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Okrycia dla psów, Buty dla psów,
Smycze dla psów, Odzież dla psów, Obroże dla psów, Parki (okrycia)
dla psów, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Torby, Torby skórzane, 20 Koszyki dla psów, Posłania
dla psów, Budy dla psów, Budy dla psów [psie budy], Klapki w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu
lub kamienia, Meble dla zwierząt domowych, 28 Ręcznie wykonane
zabawki dla psów, Zabawki dla psów, Sztuczne kości będące zabawkami dla psów.
(111) 347338
(220) 2021 04 08
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) WROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wrobud
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

(210) 527436
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(510), (511) 12 Samochody, samochody osobowe, samochody terenowe, samochody dostawcze, 37 Budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, serwis samochodowy,
konserwacja i naprawa samochodów.

(111) 347339
(220) 2021 04 13
(210) 527471
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) MIKOŁAJCZYK NORBERT NOORBI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKA w tempurze
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, zielony, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracji
sprzedających sushi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji serwujących tempurę, Restauracje oferujące dania na wynos.
(111) 347340
(220) 2021 04 09
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) SYPNIEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGW TRAINING MOVE WELL. FEEL WELL.
(540)

(210) 527513

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie sportowe, nakrycia głowy, odzież w tym
odzież treningowa, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż on-line suplementów diety, odżywek dla sportowców, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, reklama, usługi marketingowe, usługi lobbingu handlowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, promowanie towarów i usług w formie
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie
strategii komunikacyjnych w reklamie, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym
lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 41 Usługi klubów fitness, organizowanie pokazów fitness,
usługi instruktażu gimnastyki, usługi poprawiania kondycji fizycznej
indywidualnie i w klubach zdrowia, usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, organizowanie imprez rozrywkowych i rekreacyjnych, działalność edukacyjna związana z szeroko pojętą tematyką zdrowego
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odżywiania-warsztaty, prowadzenie kursów o tematyce związanej
z żywieniem, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania, organizowanie obozów treningowych połączonych z warsztatami kulinarnymi, prowadzenie błoga, dzienników internetowych,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.

(111) 347341
(220) 2021 04 12
(210) 527517
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ogar
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje warzywne i soki
warzywne.
(111) 347342
(220) 2021 04 12
(210) 527518
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Łapka
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje warzywne i soki
warzywne.
(111) 347343
(220) 2021 04 12
(210) 527519
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Erba
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty toaletowe, Środki do czyszczenia
zębów, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, 32 Piwo, Napoje
bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki
owocowe, Napoje warzywne i soki warzywne.
(111) 347344
(220) 2021 04 12
(210) 527521
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Braciszek Hop
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje warzywne i soki
warzywne.
(111) 347345
(220) 2021 04 12
(210) 527528
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uroczysko
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Wędliny,
Wędliny wegetariańskie, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.
(111) 347346
(220) 2021 04 12
(210) 527532
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polfund
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Finansowanie pożyczek i kredytów, Gwarancje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowania finansowe, Prognozy finansowe, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń, Usługi finansowe, Usługi gwarancji
finansowych.
(111) 347347
(220) 2021 04 12
(210) 527539
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) MADISON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADISON GALERIA HANDLOWA
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: reklamy, doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowymi, galanterią skórzaną, zabawkami, sprzętem RTV
i AGD, artykułami sportowymi oraz artykułami spożywczymi, 36
Usługi w zakresie nieruchomości: administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawy nieruchomości, wynajmu nieruchomości,
sprzedaży nieruchomości, 43 Usługi w zakresie: barów, w tym barów
szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni, restauracji.
(111) 347348
(220) 2021 04 13
(210) 527578
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLID GROUP
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Kasy pancerne metalowe, Zamki metalowe drzwiowe
i do pojazdów, 9 Zamki elektryczne i drzwiowe i do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, 12 Antywłamaniowe urządzenia do pojazdów,
45 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
(111) 347349
(220) 2021 04 13
(210) 527591
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) ETISOFT SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FrostBot
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, roboty transportujące, roboty
mobilne, wózki mobilne, samojezdne wózki transportowe, platformy
jezdne, automatyczne wózki, nawigujące, maszyny, silniki do maszyn, urządzenia do przenoszenia i transportu, 12 Pojazdy i środki
transportu, części i akcesoria do pojazdów.

Nr 5/2022
(111) 347350
(220) 2021 04 15
(151) 2021 10 24
(441) 2021 07 05
(732) ŁEPKOWSKA IWONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Good Eatin’ American Style Pizza point
(540)
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(210) 527616

(591) biały, czerwony, granatowy, brązowy
(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.14, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi restauracji
washoku, Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Usługi
mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach
klientów.
(111) 347351
(220) 2021 04 14
(210) 527681
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) XIAO HEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X.H X.H
(540)

(591) jasnoszary, ciemnoszary
(531) 25.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki
do cery zmarszczkowej, Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Kosmetyki do włosów, 8
Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do manicure, Przybory
do manicure i pedicure, Polerki do paznokci do manicure, Futerały
na przyrządy do manicure, 26 Ozdoby do włosów, Wałki do włosów,
Artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
(111) 347352
(220) 2021 04 15
(210) 527692
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO ARMORYKA,
Sandomierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Księgarnia Armoryka
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach: sprzedaż książek nowych, Sprzedaż detaliczna
artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach:
sprzedaż antykwaryczna książek.
(111) 347353
(220) 2021 04 15
(210) 527696
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) BENTKOWSKI MARCIN MARBEN, Bydgoszcz (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cortez
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.11, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi
w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp
do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie analizy cen, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Planowanie
strategiczne dla działalności gospodarczej, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
obsadzania stanowisk, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym,
w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc
przy prowadzeniu franszyz, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa,
Marketing imprez i wydarzeń, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Ogłoszenia
drobne, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promocja sprzedaży, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi,
Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów
dla innych przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Kawiarnia, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Snack-bary, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów kawowych, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi kateringowe, Usługi restauracji fast-food, Winiarnie,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(111) 347354
(220) 2021 04 15
(210) 527702
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SALAMKA
(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
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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 branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 347355
(220) 2021 04 15
(210) 527703
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FASZEROWANIEC
(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 branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(111) 347356
(220) 2021 04 13
(151) 2021 09 24
(441) 2021 05 31
(732) JACKIEWICZ DARIUSZ OPTIMAL, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czystoscihigiena.pl
(540)

(210) 527719

(591) biały, granatowy, błękitny, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 29.01.15, 27.05.01

Nr 5/2022

(510), (511) 35 Prowadzenie sprzedaży sklepowej, bezpośredniej oraz
poprzez strony internetowe, detalicznej i hurtowej w zakresie: antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
rur odpływowych, inne detergenty niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty do użytku
osobistego (wyroby perfumeryjne), mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, preparaty do usuwania farb, środki (pasty) do konserwacji skóry, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, preparaty
do mycia, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, oleje czyszczące, olejki toaletowe, preparaty do czyszczenia tapet papierowych,
odświeżacze powietrza, wosk do podłogi, wosk do parkietów, pasty
do podłogi i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, kamień
do polerowania, preparaty do polerowania, środki do polerowania,
ściereczki, woski do polerowania, środki do nadawania połysku, popiół
wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do usuwania rdzy, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wybielacze stosowane w pralnictwie,
preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty
do przetykania rur odpływowych, saszetki zapachowe do bielizny,
soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szmatki do czyszczenia, wózki hotelowe, płyny do spryskiwaczy do szyb, szampony, preparaty do szorowania podłóg, ściereczki
do czyszczenia nasączone detergentami, środki do szorowania, środki
do zmiękczania tkanin, produkty toaletowe, waciki (przybory toaletowe), wosk do skór, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie,
wywabiacze plam, środki do zmiękczania tkanin, buteleczki, butelki,
otwieracze do butelek, narzędzia do czyszczenia ręcznego, dozowniki
metalowe do papierowych ręczników, wózki do mycia podłóg, płyny
do zmywarek, płyny do mycia naczyń, środki dezynfekcyjne, preparaty
do zabezpieczania podłóg, zmywarki do naczyń, dozowniki do mydła,
dozowniki do papieru toaletowego, uchwyty toaletowe na gąbki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, grzebienie, łapki na insekty,
łyżki do butów, ircha do czyszczenia, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane na stałe, przybory kosmetyczne, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki,
kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kubły
na śmieci, przybory kuchenne, pojemniki do kuchni, miotełki do usuwania kurzu z mebli, ściereczki do wycierania mebli, miotły, mopy,
łapki, pułapki lub packi na muchy, mydelniczki, naczynia na mydło,
szczotki do mycia naczyń, nici dentystyczne, szczotki do obuwia, rękawice ochronne, talerze z papieru, uchwyty na papier toaletowy, szczoteczki do zębów, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, ścierki
do mycia podłóg, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowana, nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, kamieni, papieru,
przepychaczki do czyszczenia odpływu, rękawice do prac domowych,
serwetniki, spryskiwacze, szczotki, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do szorowania, szczotki
z piór do wycierania kurzu, zmywaki metalowe do szorowania, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do mycia podłóg, talerze jednorazowego użytku, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, przybory toaletowe, waciki czyszczące, wiadra, wieszaki na ręczniki (pręty
i koła), wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, zmywaki ścierne do celów
kuchennych, stalowe wiórki do czyszczenia, pasty do skór zwierzęcych, płyny do pielęgnacji włosów, kremy do polerowania, szufelki lub
urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, podkładki sedesowe, dozowniki do podkładek sedesowych, dozowniki na czyściwa przemysłowe, odplamiacze, maszyny szorująco-zbierające, polerki, zamiatarki,
parownice, myjki ciśnieniowe, systemy dozujące, pasty do mycia rąk,
dozowniki do past, ściągaczki do okien, ściągaczki do podłóg, środki
odkamieniające, środki do myjni samochodowych, środki do basenów,
środki czyszczące, piorące, detergenty, preparaty kosmetyczne, proszki piorące, lotony, spryskiwacze szyb, ręczniki papierowe, nawilżacze,
taśmy antypoślizgowe, wycieraczki, chusteczki papierowe, higieniczne, papier toaletowy, serwetki papierowe gastronomiczne, dozowniki
do ręczników papierowych, pojemniki na środki czyszczące, ściereczki,
gąbki, pady, czyściwa przemysłowe, narzędzia do czyszczenia, odkurzacze, szorowarki, mydelniczki, rozpylacze zapachów, suszarki do rąk,
maty podłogowe, preparaty do krystalizacji, worki na śmieci, worki sanitarne, worki na odpady higieniczne, 37 Usługi w zakresie: sprzątania,
montowania wyposażenia sanitarnego i konsultacje w zakresie serwisu higieny dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, czyszczenia
budynków od wewnątrz, czyszczenia budynków od zewnątrz, czysz-
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czenia i naprawy kotłów, czyszczenia okien, czyszczenia pojazdów,
dezynfekcji, prania, prania na sucho, wypożyczania maszyn do czyszczenia, wykonywanie instrukcji stosowania środków czystości (plany
higieny), 39 Usługi dostarczania środków czystości, zaopatrzenia, 41
Prowadzenie szkoleń dotyczących działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie tekstów.

(111) 347357
(220) 2021 04 19
(210) 527752
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 24
(732) SAJ-JANKOWSKA MAGDALENA SAJBAZAR, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sajbazar
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 Elastyczne opaski do włosów, Spinki do włosów, Spinki
do kręcenia włosów, Spinki [wsuwki] do włosów, Wsuwki [spinki
do włosów], Spinki [klamerki] do włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów), Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], Spinki do szali
niemające charakteru biżuterii, Wsuwki do włosów, Szpilki do włosów,
Klamry do włosów, Wstążki do włosów, Gumki do włosów, Chusty
do włosów, Frotki do włosów, Przepaski do włosów, Wsuwki do włosów, Wałki do włosów, Gumka do związywania włosów, Dekoracyjne
akcesoria do włosów, Elastyczne wstążki do włosów, Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], Kokardy do włosów, Szpilki do kręcenia
włosów, Wsuwki do kręcenia włosów, Szpilki do ozdabiania włosów,
Szpilki do układania włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów], Piankowe wałki do włosów, Papiloty spiralne do włosów, Ozdoby do włosów
w postaci opasek do zawijania włosów, Szpilki i wsuwki do włosów,
Kokardy papierowe [ozdoby do włosów], Wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], Gąbki do upinania włosów w kok, Ozdoby do włosów
w formie grzebieni, Wsuwki do układania włosów w fale, Włókna
do użytku jako zamienniki włosów, Gumki do kucyków i wstążki
do włosów, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], Nakrycia
głowy dla panny młodej w postaci ozdobnych grzebieni do włosów,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: magnesy, magnesy na lodówkę, magnesy na lodówki, magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, chowane breloki, chowane breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki
do kluczy z imitacji skóry, breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloczki do kluczy, breloczki
do kluczy [ozdoby], breloczki metalowe do kluczy, breloczki skórzane
do kluczy, breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, wisiorki do kluczy jako ozdoby lub breloczki, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy, nie z metalu, breloczki
do kluczy z metali szlachetnych, breloczki do kluczy [kółka] pokryte
metalem szlachetnym, breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, ozdobne
breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], zakładki, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zakładki do książek z metali szlachetnych, zakładki i klipsy
do znakowania stron, zakładki papierowe do książek, skórzane zakładki do książek, zakładki indeksujące do dokumentów, zakładki samoprzylepne, pudelka ceramiczne, ceramiczne skarbonki, tabliczki ceramiczne, naczynia ceramiczne, kubki ceramiczne, rondle ceramiczne,
rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, włókna
bawełny, włókna ceramiczne tekstylne, włókna tekstylne, tekstylne
włókna ciągłe, włókna bawełny [linters], nietkane włókna tekstylne,
tekstylne włókna syntetyczne, tekstylia z nieprzetworzonych włókien,
nici z włókna szklanego, guziki, ozdobne guziki, guziki ozdobne, guziki
do odzieży, guziki do koszul, guziki ozdobne [plakietki] do odzieży,
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sznurki do odzieży, sznurki do ozdabiania, sznurki skręcane do odzieży, okulary przeciwsłoneczne, modne okulary przeciwsłoneczne, etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary, okulary
ochronne, modne okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, okulary dla dzieci, woreczki na okulary, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na okulary dziecięce,
kolczyki, kolczyki pozłacane, złote kolebki, srebrne kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące, kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki powlekane srebrem, klipsy jubilerskie
przekształcające kolczyki w klipsy, złote bransoletki, bransoletki pozłacane, bransoletki [biżuteria], srebrne bransoletki, bransoletki przyjaźni,
bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bransoletki z koralików, bransoletki z metali
szlachetnych, bransoletki z drewnianych koralików, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków,
bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej
tkaniny [biżuteria], łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki,
bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, bransoletki
z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, naszyjniki, naszyjniki
[biżuteria], srebrne naszyjniki, złote naszyjniki, pozłacane naszyjniki,
naszyjniki „śliniaki”, naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki powlekane srebrem, zapięcia do naszyjników, zawieszki do naszyjników, naszyjniki z metali szlachetnych, jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki,
łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, bransolety, bransolety
obręcze, bransolety do zegarków, zawieszki do bransoletek, bransolety i zegarki połączone, zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali
pospolitych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria
do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria,
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria
wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria
wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych,
biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria
z emalii komórkowej, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria
z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria
ze szkła sztrasowego, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, broszki
[biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, łańcuszki jubilerskie, łańcuszki
kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, łańcuszki kord wykonane z metali szlachetnych, łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane, łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki
z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, obrączki ślubne, medaliony, pierścienie
jako ozdoby, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria]
wykonane z metali nieszlachetny cli, pierścionki [biżuteria] z metali
szlachetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki symbolizujące przyjaźń, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki
jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote,
wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu
pokrywanego metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane
z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych,
wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, wyroby jubilerskie ze szkła, zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki
eleganckie, zegarki damskie, zegarki elektryczne, zegarki pozłacane,
srebrne zegarki, platynowe zegarki, zegary i zegarki, zegarki na łańcuszku, zegarki na rękę, etui na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki
na zegarki, łańcuszki do zegarków, paski do zegarków, portfele, portmonetki, portfele skórzane, torebki, portmonetki i portfele, małe portmonetki, portmonetki wielofunkcyjne, portmonetki skórzane, portfe-

60

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

le na karty, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, bigle
do portmonetek, paski do portmonetek, portfele na karty kredytowe,
torby i portfele skórzane, etui na karty [portfele], portfele z metali szlachetnych, portfele na karty wizytowe, portmonetki jako wyroby
ze skóry, portmonetki z metali szlachetnych, portmonetki z siatki
oczkowej, portfele do przypinania na pasku, skórzane portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele z przegródkami na karty, etui na karty kredytowe jako portfele, portmonetki
do noszenia na nadgarstku, portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, portmonetki nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui
na karty, portfele damskie nie z metali szlachetnych, etui na wizytówki
w postaci portfeli, portmonetki na drobne z metali szlachetnych, portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, etui na karty kredytowe
wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui
na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane
ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui z imitacji
skóry, kopertówki, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, małe torebki
kopertówki, małe plecaki, niewielkie torby podróżne, plecaki, plecaki
[małe], plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie,
płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, teczki, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skórzane pasy na ramię, torby,
torby do pracy, torby na książki, torby na nuty, torby na ramię, torby
na ubrania, torby na piesze wycieczki, torby na wyjazdy weekendowe,
torby na zakupy, torby podróżne, torby przenośne, torebki, torebki
damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania
przez ramię, torebki do ręki, torebki męskie, torebki wieczorowe, torebki typu hobo, paski naramienne, paski, paski tekstylne, paski
[odzież], pasy ciążowe [odzież], paski skórzane [odzież], paski z materiału, paski do butów, paski materiałowe [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pasy do wyszczuplania talii, krótkie luźne kurtki
do pasa, pasy przez ramię do odzieży, paski wykonane z imitacji skóry,
kapelusze, kapelusze plażowe, szkielety kapeluszy, kapelusze przeciwsłoneczne, modne kapelusze, kapelusze fedora, toczki [kapelusze],
kapelusze przeciwdeszczowe, małe kapelusze, kapelusze słomkowe,
kapelusze papierowe [odzież], kapelusze w kształcie dzwonka [cloche],
kapelusze wędkarskie typu bucket hat, czapki wełniane, czapki bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki dziane, daszki czapek, czapki [nakrycia głowy], skórzane nakrycia głowy, czepki damskie [nakrycia głowy], czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, nakrycia
głowy dla dzieci, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], bielizna,
bielizna nocna, bielizna osobista, gorsety [bielizna], body [bielizna],
bielizna damska, damska bielizna, bielizna jednorazowa, bielizna ciążowa, halki [bielizna], długa bielizna, bielizna termoaktywna, bielizna
funkcjonalna, gorsety [bielizna damska], suspensorium [bielizna osobista], bielizna [część garderoby], bielizna dla kobiet, ciążowa bielizna
nocna, bokserki damskie [bielizna], bielizna dla niemowląt, bielizna dla
mężczyzn, bielizna wchłaniająca pot, męska bielizna jednoczęściowa,
bielizna osobista [część garderoby], bielizna osobista z dzianiny, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], bielizna damska typu
body, wstawki do bielizny [części odzieży], połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], podomki, podomki [szlafroki], biustonosze, biustonosze
bez ramiączek, biustonosze samonośne, ramiączka do biustonoszy,
biustonosze miękkie, nieusztywniane, opaski na biust [odzież], biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze dla karmiących
matek, skarpetki, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpetki sportowe, skarpetki przeciwpotne, skarpetki wełniane, skarpetki
męskie, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do spania, skarpety do kostek, skarpety bez stopy, skarpety do jogi, podwiązki do skarpetek,
skarpetki wchłaniające pot, skarpetki z palcami, podwiązki, podwiązki
ślubne, rajstopy, wełniane rajstopy, rajstopy sportowe, rajstopy bez
pięt, wstawki do rajstop [części odzieży], rajstopy do tańca i gimnastyki
[wyroby pończosznicze], elastyczne opaski do włosów, spinki do włosów, spinki do kręcenia włosów, spinki [wsuwki] do włosów, wsuwki
[spinki do włosów], spinki [klamerki] do włosów, spinki zatrzaskowe
[akcesoria do włosów], spinki-szczęki [akcesoria do włosów], spinki
do szali niemające charakteru biżuterii, wsuwki do włosów, szpilki
do włosów, klamry do włosów, wstążki do włosów, gumki do włosów,
chusty do włosów, frotki do włosów, przepaski do włosów, wsuwki
do włosów, wałki do włosów, gumka do związywania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki do włosów, sprężynki
do włosów [akcesoria do włosów], kokardy do włosów, szpilki do kręcenia włosów, wsuwki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania wło-
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sów, szpilki do układania włosów, sprężynki [akcesoria do włosów],
piankowe wałki do włosów, papiloty spiralne do włosów, ozdoby
do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, szpilki i wsuwki
do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], gąbki do upinania włosów w kok, ozdoby
do włosów w formie grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale,
włókna do użytku jako zamienniki włosów, gumki do kucyków i wstążki do włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], nakrycia
głowy dla panny młodej w postaci ozdobnych grzebieni do włosów.

(111) 347358
(220) 2021 04 19
(210) 527756
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) my friend
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Podkłady higieniczne dla zwierząt.
(111) 347359
(220) 2021 04 19
(210) 527761
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI EVEREST,
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW LIKIER
KARKONOSKI 1810
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, szary, czerwony, pomarańczowy,
fioletowy, żółty, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.11.99, 07.01.03, 06.01.02
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
Wódka, Alkohole ryżowe, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Cydr, Destylowane napoje, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Wino.
(111) 347360
(220) 2021 04 19
(210) 527818
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) DOORS E.R.J. KUBIAK SPÓŁKA JAWNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOORS
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.09
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(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Balustrady, Balustrady niemetalowe, Boazerie, Listwy boazeryjne niemetalowe,
Boazeria, nie z metalu, Schody niemetalowe, Niemetalowe pokrycia na schody, Drzwi lustrzane, Drzwi drewniane, Drzwi szklane,
Drzwi winylowe, Drzwi niemetalowe, Drzwi ochronne niemetalowe, Harmonijkowe drzwi niemetalowe, Obicia drzwi niemetalowe,
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe,
Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemetalowe,
Drzwi harmonijkowe niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe,
Winylowe drzwi przesuwne, Winylowe drzwi ogrodowe, Futryny
drzwiowe drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drzwiowe
płyty niemetalowe, Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Obudowy
drzwiowe niemetalowe, Dachowe naświetla półkoliste okna z materiałów niemetalowych, Okna świetlikowe wykonane z materiałów
z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, Okna witrażowe,
Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalowe, Okna witrażowe
ze szkła, Okna żaluzjowe niemetalowe, Skrzynkowe okna niemetalowe, Kraty na okna niemetalowe, Okładziny niemetalowe na okna,
Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, Okna pancerne posiadające niemetalowe ramy, Okna dachowe nie z metalu, Okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, Okna żaluzjowe ze szklą do budynków, Zabezpieczone okna z tworzyw sztucznych umożliwiające
komunikację, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Forniry, Parkiety, Drewniane parkiety fornirowane, Parkiety
wykonane z drewna, Parkiety i płyty parkietowe, Mozaiki dla budownictwa, Płytki do układania mozaiki, Szklane mozaiki do użytku
w budownictwie, Szkło budowlane, Płytki budowlane niemetalowe,
Podłogowe płytki niemetalowe, Niemetalowe płytki ścienne, Płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa.

(111) 347361
(220) 2021 04 19
(210) 527825
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) SCHULZ DAGMARA BROWACADEMY, Borki Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browacademy
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, 44 Higiena i troska o urodę istot
ludzkich lub zwierząt.
(111) 347362
(220) 2021 04 19
(210) 527826
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIA PEOPLE
(540)

(591) czerwony
(531) 02.09.14, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Usługi w zakresie zakupu
środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu
reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi dopasowywania
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych,
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Promocja sprzedaży, Usługi
w zakresie tworzenia marki, Promocja towarów i usług poprzez
sponsorowanie, Agencja public relations, Marketing internetowy,
Reklama i marketing, Planowanie strategii marketingowych, Reklama
na billboardach elektronicznych, Reklama i usługi reklamowe, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie
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strategii rozwoju marki, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Usługi współpracy z blogerami, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 38 Mobilne
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Udostępnianie informacji na temat komunikacji
medialnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, Emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub
bezprzewodowych, 41 Udostępnianie informacji online związanych
z mediami audiowizualnymi, Usługi wydawnicze i reporterskie.

(111) 347363
(220) 2021 04 19
(210) 527827
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIA PEOPLE
(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Usługi w zakresie zakupu
środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu
reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi dopasowywania
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych,
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Promocja sprzedaży, Usługi
w zakresie tworzenia marki, Promocja towarów i usług poprzez
sponsorowanie, Agencja public relations, Marketing internetowy,
Reklama i marketing, Planowanie strategii marketingowych, Reklama
na billboardach elektronicznych, Reklama i usługi reklamowe, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Usługi współpracy z blogerami, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 38 Mobilne
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Udostępnianie informacji na temat komunikacji
medialnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych Mediach, Emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub
bezprzewodowych, 41 Udostępnianie informacji online związanych
z mediami audiowizualnymi, Usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 347364
(220) 2021 04 19
(210) 527828
(151) 2021 10 22
(441) 2021 07 05
(732) STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI
I CZERNIAKI SARCOMA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stowarzyszenie SARCOMA
(540)

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Organizowanie zbiórek charytatywnych (na rzecz
osób trzecich).
(111) 347365
(151) 2021 10 22

(220) 2021 04 19
(441) 2021 07 05

(210) 527829
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(732) STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI
I CZERNIAKI SARCOMA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONKO BIEG.
(540)

(591) błękitny, żółty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Organizowanie zbiórek charytatywnych (na rzecz
osób trzecich).
(111) 347366
(220) 2021 04 20
(210) 527834
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) frosk.pl
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 347367
(220) 2021 04 20
(210) 527836
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naturlo.pl
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 347368
(220) 2021 04 20
(210) 527838
(151) 2021 10 08
(441) 2021 05 31
(732) GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) azallo.pl
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 347369
(220) 2021 04 20
(210) 527841
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMIGREN
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne: substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania lub łagodzenia bólu, Produkty
lecznicze, Suplementy diety, Środki przeciwbólowe, Środki przeciwmigrenowe, wyroby medyczne w postaci substancji lub połączenia
substancji o działaniu przeciwbólowym, 35 Reklama produktów farmaceutycznych, Zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie
produktów farmaceutycznych, Usługi marketingowe i promocyjne
produktów farmaceutycznych.

Nr 5/2022

(111) 347370
(220) 2021 04 20
(210) 527844
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VSDO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym online w zakresie towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Reklama, promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przygotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, Badania rynku, Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy
towarów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polegające
na przyznawaniu punktów premiowych. .
(111) 347371
(220) 2021 06 01
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) PRZYBOJEWSKI MARCEL, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIU’DI-PIZZA(540)

(210) 529682

(591) biały, czarny, czerwony, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Pizzerie.
(111) 347372
(220) 2021 06 01
(210) 529711
(151) 2021 10 30
(441) 2021 07 12
(732) STRZYŻ RAFAŁ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIJANKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane z telefonami
komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami,
Usługi sprzedaży hurtowej związane z telefonami, 37 Naprawa telefonów, Naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych.
(111) 347373
(220) 2021 06 01
(210) 529725
(151) 2021 10 31
(441) 2021 07 12
(732) Novartis AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) NULVIXAB
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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(111) 347374
(220) 2021 06 01
(210) 529726
(151) 2021 10 31
(441) 2021 07 12
(732) Novartis AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CRIMSOLTA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 347375
(220) 2021 06 08
(210) 529946
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROTBERG
(540)

(591) jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 1 Kleje do płytek ceramicznych, Kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, Spoiwa cementowe, 6 Metalowe konstrukcje, 19 Ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki ścienne, Płytki ceramiczne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Wapno.
(111) 347376
(220) 2021 06 09
(210) 530007
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) OSTAŃSKA KATARZYNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOHAY
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne
i półszlachetne, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi
nie ujęte w innych klasach, Wyroby zegarmistrzowskie, 25 Odzież
damska, męska, dziecięca, dzież sportowa, t-shirt, bluzy, kurtki i skafandry, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne
i półszlachetne,wyroby ze skóry i ich imitacji: torby, torebki, teczki,
walizki, walizy plecaki, kufry, tornistry, worki, etui, sakiewki, portfele,
portmonetki, dyplomatki, parasole, odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, porcelana, porcelana i ceramika dekoracyjna, naczynia,
patery, puchary, szkło, szkło dekoracyjne, dekoracyjne płyty meblowe, dzieła sztuki z drewna, Dekorowanie wystaw sklepowych.
(111) 347377
(220) 2021 06 09
(210) 530011
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) SZULC WIESŁAW F.U.H. AKBA AKUMULATORY, JaktorówKolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKBA
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Akumulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Miarki [przyrządy miernicze], Prostowniki prądu elektrycznego, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży.
(111) 347378
(220) 2021 06 09
(210) 530032
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KOPEĆ EWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EWA PŁATEK
(510), (511) 18 Aktówki, Torebki damskie, Torebki wieczorowe, Stylowe torebki, Kopertówki [małe torebki], Skórzane torebki, Torebki, Torebki na ramię, Torebki wykonane ze skóry, Walizki, Walizki biznesowe, Walizki podróżne, Artykuły podróżne [walizki, torby], Torby, Torby
na zakupy, Torby na garnitur, Torby podróżne, Torby zakupowe, Torby na ubrania, Torby na pieluchy, Torby na ramię, Torby do pracy, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Portfele, Portfele skórzane, Portfele na karty, Etui na karty
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[portfele], Torby i portfele skórzane, Portfele na karty kredytowe,
Portfele wraz z etui na karty, Aktówki, teczki, Aktówki wykonane
ze skóry, Parasole i parasolki, 25 Suknie koktajlowe, Suknie balowe,
Sukienki do chrztu, Stroje do chrztu, Alby liturgiczne, Suknie ślubne,
Podwiązki ślubne, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Damskie
sukienki na uroczystości, Sukienki druhen, Sukienki damskie, Odzież
dziewczęca, Odzież, Rękawiczki, Krawaty, Garnitury, Garnitury męskie, Garnitury damskie, Garnitury wizytowe, Garnitury wieczorowe,
Garnitury trzyczęściowe [odzież], Kamizelki, Męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, Koszule, Koszule eleganckie, Koszule
codzienne, Koszule z kołnierzykiem, Koszule do garniturów, Kurtki, Ocieplane kurtki, Grube kurtki, Kurtki puchowe, Kurtki futrzane,
Kurtki skórzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Długie kurtki, Kurtki wierzchnie, Krótkie kurtki ciepłe, Płaszcze, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze zimowe, Grube płaszcze, Męskie płaszcze, Płaszcze
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze skórzane, Futra [odzież], Palta,
Fascynatory [stroiki na głowę], Kapelusze, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki wełniane, Czapki z pomponem, Czapki jako nakrycia
głowy, Rajstopy, Wełniane rajstopy, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bielizna damska
typu body, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Koszulki polo, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo z dzianiny,
Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, Obuwie,
Obuwie codzienne, Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie damskie, Tenisówki [obuwie], Obuwie dla dzieci, Obuwie dla
kobiet, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie męskie i damskie, Odzież dziecięca, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych
dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież dla małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Letnie ubranka dla
dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Odzież męska,
Odzież wierzchnia dla dzieci, Spodnie dziecięce, Kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Opaski na głowę, Suknie
wieczorowe, Odzież niemowlęca, Odzież wierzchnia dla niemowląt,
Dolne części strojów niemowlęcych, Koszule zapinane, Spódnice,
Spódnice plisowane, Kostiumy ze spódnicą, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Skarpetki, Swetry, Bolerka, Bluzy dresowe,
Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Odzież pluszowa, Ogrodniczki,
Apaszki, Fartuszki, Szlafroki, Piżamy, Krótkie piżamy damskie, Jednoczęściowe piżamy, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Damskie koszule nocne, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne,
Bielizna nocna, Ciążowa bielizna nocna, Spodnie dresowe, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne.

(111) 347379
(220) 2021 06 09
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KOPEĆ EWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWA PŁATEK kids fashion
(540)

(210) 530033

(591) złoty
(531) 01.01.05, 01.01.10, 01.01.12, 02.09.01, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.09, 24.09.20, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 Suknie koktajlowe, Suknie balowe, Sukienki do chrztu,
Stroje do chrztu, Alby liturgiczne, Suknie ślubne, Podwiązki ślubne,
Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Damskie sukienki na uroczystości, Sukienki druhen, Sukienki damskie, Odzież dziewczęca,
Odzież, Rękawiczki, Krawaty, Garnitury, Garnitury męskie, Garnitury damskie, Garnitury wizytowe, Garnitury wieczorowe, Garnitury
trzyczęściowe [odzież], Kamizelki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Koszule, Koszule eleganckie, Koszule codzienne,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule do garniturów, Kurtki, Ocieplane
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kurtki, Grube kurtki, Kurtki puchowe, Kurtki futrzane, Kurtki skórzane,
Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Długie kurtki, Kurtki wierzchnie, Krótkie kurtki ciepłe, Płaszcze, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze zimowe, Grube płaszcze, Męskie płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze
futrzane, Płaszcze skórzane, Futra [odzież], Palta, Fascynatory [stroiki
na głowę], Kapelusze, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki wełniane, Czapki z pomponem, Czapki jako nakrycia głowy, Rajstopy,
Wełniane rajstopy, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe, Luźne sukienki
o prostym kroju, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [bielizna],
Body niemowlęce, Body [odzież], Bielizna damska typu body, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Koszulki
polo, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki z krótkim
rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, Obuwie, Obuwie codzienne,
Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie damskie, Tenisówki [obuwie], Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie inne
niż sportowe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie męskie i damskie,
Odzież dziecięca, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Wyprawki
dziecięce [odzież], Odzież dla małych dzieci, Jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Odzież męska, Odzież wierzchnia
dla dzieci, Spodnie dziecięce, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Opaski na głowę, Suknie wieczorowe,
Odzież niemowlęca, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Dolne części
strojów niemowlęcych, Koszule zapinane, Spódnice, Spódnice plisowane, Kostiumy ze spódnicą, Sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, Skarpetki, Swetry, Bolerka, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe,
Bluzy z kapturem, Odzież pluszowa, Ogrodniczki, Apaszki, Fartuszki,
Szlafroki, Piżamy, Krótkie piżamy damskie, Jednoczęściowe piżamy,
Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Damskie koszule nocne, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Bielizna nocna,
Ciążowa bielizna nocna, Spodnie dresowe, Dresy ortalionowe, Dresy
wiatroszczelne.

(111) 347380
(220) 2021 06 14
(210) 530191
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLNATURE BY SFD
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy do stóp
nielecznicze, Balsamy po opalaniu, Balsamy do ust, Dezodoranty
i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja opóźniająca starzenie,
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyczne płyny do włosów,
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy do oczyszczania skóry,
Krem do twarzy, Krem do rąk, Krem pod oczy, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy pod prysznic, Maseczki
do ciała, Maseczki do twarzy, Mgiełki do ciała, Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko do demakijażu,
Mydła i żele, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze koncentraty
do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze
kremy do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mydła toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze pasty do zębów,
Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Odżywki
do włosów, Olejek do kąpieli, Olejki do masażu, Olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych,
Perfumowane mydła, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała, Peeling do stóp, Perfumy, Pianki [kosmetyki], Płatki
kąpielowe, Płyny do demakijażu, Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfumeryjne,
Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycznych, Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne, Środki do higieny jamy ustnej,
Środki zapachowe do celów domowych, Szampony, toniki do skóry,
Zapachy, Zapachy do ciała, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Usłu-
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gi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących
towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów, balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze-), balsamy po opalaniu, balsamy do ust,
dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyczne płyny
do włosów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków,
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające,
kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczyszczania
skóry, krem do twarzy, krem do rąk, krem pod oczy, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy pod prysznic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki do ciała, masło do ciała,
maseczki do twarzy i ciała, mleczka do ciała, mleczko do demakijażu,
mydła i żele, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze koncentraty
do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze
kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy
oczyszczające, nielecznicze mleczka, nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zębów,
nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, odżywki
do włosów, olejek do kąpieli, olejki do masażu, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
perfumowane mydła, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp, perfumy, pianki [kosmetyki], płatki
kąpielowe, płyny do demakijażu, płyny do oczu, płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne, preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze do włosów,
preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty pod
prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki do higieny jamy ustnej,
środki zapachowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry,
zapachy, zapachy do ciała, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną.

(111) 347381
(220) 2021 06 15
(210) 530242
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOBOLEN
(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 aroma-
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tyczne, 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, Pre-
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paraty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty
bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne,
Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory
do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli
do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów
medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe,
Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych,
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze],
Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty
do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające,
Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku
medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy
prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku
dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki
witaminowe, zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek,
Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory
bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne,
Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia
niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski
higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz
do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów
medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
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dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
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(540) VERBASCON
(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, Farmaceu-
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tyczne 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
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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.
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(540) OTOXARAL
(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, Nie-
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lecznicze 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 leczni-
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cze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowane jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty
antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze
[inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty
dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne
dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł
kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki
dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła
[lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania
leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny
osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka
matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki
witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze
do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata
antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem
farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele
antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt,
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10
Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory
pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe,
Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka
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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) 347384
(220) 2021 06 15
(210) 530291
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA WALCZEWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA
(540)

(591) ciemnozłoty
(531) 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, Prowadzenie warsztatów i seminariów
na temat samoświadomości, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 44 Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Usługi psychoterapeutyczne, Porady psychologiczne, Badania psychologiczne, Usługi
psychologów, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna,
Przygotowywanie profili psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii pracy, Doradztwo związane z psychologią integralną, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Badanie osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo psychologiczne
dla personelu, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Leczenie uzależnień, Leczenie psychologiczne.
(111) 347385
(220) 2021 06 22
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) ŁUSIAK MICHAŁ P.W. PROSZKI MLECZNE,
Nakło nad Notecią (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLOLIPID
(540)

(591) zielony, żółty
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Masło ghee.

(210) 530573
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(111) 347386
(220) 2021 05 12
(210) 528710
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) WITYŃSKI ALEKSANDER, ŻAKOWSKI JACEK FABRYKA SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Masz Racje
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mięsne,
Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta [słodkie
lub słone], Ciastka owsiane, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe potrawy na bazie
makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Kanapki,
Lasagne, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Mięso
z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane w cieście, Naleśniki, Paella, Placki, Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Potrawy z makaronu, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski
na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przekąski wytwarzane z muesli, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Ryba w cieście, Sałatka z makaronem, Sandwicze,
Spaghetti i klopsy, Tacos [danie meksykańskie], Wafle ryżowe, Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, Wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również
mięso, ryby lub warzywa, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce,
39 Pakowanie i składowanie towarów, Transport, Usługi przewozu,
Pakowanie żywności, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Dostawa produktów spożywczych, Dostarczanie żywności przez
restauracje, 40 Przetwarzanie żywności, Przetwarzanie żywności
i napojów, Przetwarzanie żywności gotowanej, 43 Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi cateringu zewnętrznego, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów 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
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe
w zakresie bufetów firmowych, Usługi kateringowe w prywatnych
salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Konsultacje z dziedziny żywienia, Planowanie i nadzorowanie
diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie
programów odchudzających, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo żywieniowe, Udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze dotyczące
odżywiania, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze związane
z dietą, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego.
(111) 347387
(220) 2021 05 13
(210) 528777
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) FUNDACJA KROK DO NATURY, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chudy Wawrzyniec
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(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, Organizowanie obozów sportowych.

(111) 347388
(220) 2021 05 14
(210) 528824
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) PIETRAK KATARZYNA INTRAHOUSE, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTRAHOUSE NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) różowy, fioletowy, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, 37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Usługi
doradztwa budowlanego.
(111) 347389
(220) 2021 05 14
(210) 528862
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNOWETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZARMARKET
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu z karmą i akcesoriami dla zwierzą,
sprzedaż detaliczna i hurtowa, Sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
towarów obejmujących: nawozy do roślin akwariowych, Oświetlenie
akwarystyczne, Pokarmy dla ryb, Preparaty akwarystyczne, Witaminy
i odżywki dla ryb, Filtry akwarystyczne, Urządzenia do ogrzewania
wody, Testy do wody akwariowej, Krewetki, Akcesoria dla krewetek,
Pokarmy dla krewetek, Krewetkaria, Lekarstwa dla krewetek, Preparaty do krewetkariów, Witaminy i minerały dla krewetek, Zestawy
do napowietrzania, Zestawy akwariowe, Akcesoria techniczne, Akcesoria dekoracyjne, Podłoża dla gadów i płazów, Pokarm dla gadów
i płazów, Preparaty dla gadów i płazów, Witaminy i odżywki dla gadów i płazów, Akcesoria terrarystyczne, Terraria, Domki dla gryzoni,
Eliminatory plam i zapachów dla gryzoni, Karmy dla gryzoni, Klatki
i akcesoria dla gryzoni, Kuwety, toalety i akcesoria dla gryzoni, Środki
do pielęgnacji i higieny dla gryzoni, Podłoża dla gryzoni, Przysmaki
dla gryzoni, Szampony dla gryzoni, Transportery dla gryzoni, Witaminy i odżywki dla gryzoni, Zabawki i akcesoria dla gryzoni, Szelki dla
gryzoni, Kuwety, toalety i akcesoria dla jeża, Podłoża i żwirki dla jeża,
Pokarmy dla jeża, Szampony dla jeża, Zabawki dla jeża, Miski dla jeża,
Transportery dla jeża, Klatki i kojce dla jeża, Podłoża dla koni, Pokarmy i pasze dla koni, Preparaty uzupełniające i witaminowe dla koni,
Przysmaki dla koni, Szczotki i zgrzebła dla koni, Szampony i środki
pielęgnacyjne dla koni, Drapaki dla kotów, Drzwi i zabezpieczenia
dla kotów, Eliminatory plam i zapachów dla kotów, Środki do pielęgnacji i higieny dla kotów, Karmy mokre dla kotów, Karmy suche dla
kotów, Kuwety, toalety i akcesoria dla kotów, Legowiska i budki dla
kotów, Miski, poidła i karmidła dla kotów, Mleko dla kotów i kociąt,
Obroże dla kotów, Środki do ochrony ran kotów, Preparaty na paso-
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żyty i kleszcze dla kotów, Preparaty uzupełniające dla kotów, Przysmaki dla kotów, Szampony dla kotów, Szczotki, zgrzebła i grzebienie
dla kotów, Szelki dla kotów, Torby, kosze i plecaki transportowe dla
kotów, Transportery i klatki dla kotów, Zabawki dla kotów, Żwirki dla
kotów, Pojemniki na karmę dla kotów, Domki dla królików, Karmy dla
królików, Klatki i akcesoria dla królików, Preparaty uzupełniające dla
królików, Przysmaki dla królików, Szelki dla królików, Transportery dla
królików, Pielęgnacja i higiena królików, Podłoża dla królików, Akcesoria do zbierania psich odchodów, Drzwi i zabezpieczenia dla psów,
Eliminatory plam i zapachów dla psów, Środki do pielęgnacji i higieny dla psów, Kagańce dla psów, Karmy mokre dla psów, Karmy suche
dla psów, Kojce dla psów, Książki o psach, Legowiska dla psów, Maty
samochodowe dla psów, Miski, poidła i karmidła dla psów, Mleko
i kaszki dla szczeniąt, Obroże i kolczatki dla psów, Ochrona ran psów,
Podkłady, pieluchy i kuwety dla psów, Preparaty na pasożyty i kleszcze dla psów, Preparaty uzupełniające dla psów, Przysmaki dla psów,
Smycze i linki dla psów, Szampony i akcesoria kąpielowe dla psów,
Szczotki, zgrzebła i grzebienie dla psów, Szelki dla psów, Szkolenie
i tresura psów, Torby, kosze i plecaki transportowe dla psów, Transportery i klatki dla psów, Zabawki dla psów, Pojemniki na karmę dla
psów, Eliminatory plam i zapachów dla ptaków, Klatki i akcesoria dla
ptaków, Pokarmy dla ptaków, Transportery dla ptaków, Piasek i podłoża dla ptaków, Witaminy i odżywki dla ptaków, Karmidła dla ryb stawowych, Pokarm dla ryb stawowych, Eliminatory glonów do stawów
i oczek wodnych, Filtry do stawów i oczek wodnych, Pompy fontannowe do oczek wodnych, Ozdoby do stawów i oczek wodnych, Preparaty do wody stawowej, Eliminatory plam i zapachów dla tchórzofretek, Klatki i akcesoria dla tchórzofretek, Kuwety, toalety i akcesoria
dla tchórzofretek, Pielęgnacja i higiena dla tchórzofretek, Pokarm dla
tchórzofretek, Przysmaki dla tchórzofretek, Szampony dla tchórzofretek, Transportery dla tchórzofretek, Żwirki i podłoża dla tchórzofretek, Witaminy i odżywki dla tchórzofretek, Miski, poidła i karmidła
dla tchórzofretek, Szelki dla tchórzofretek, Obsługa zleceń zakupów,
Marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach
związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 347390
(220) 2021 05 14
(210) 528878
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) FUSION MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Webmity
(510), (511) 9 Serwery do hostingu www, Oprogramowanie Enterprise Content Management [ECM], 35 Marketing internetowy, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
41 Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Hosting
aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting mobilnych stron internetowych.
(111) 347391
(220) 2021 05 20
(210) 529141
(151) 2021 11 02
(441) 2021 06 21
(732) PROMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bilcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUZi
(540)

(591) czarny, czerwony, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia
i transportu, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące.

(111) 347392
(220) 2021 05 20
(210) 529142
(151) 2021 11 02
(441) 2021 06 21
(732) PROMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bilcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMATIK
AUTOMATYZACJA_BUDOWA
MASZYN_
ROBOTYKA
(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia
i transportu, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące.
(111) 347393
(220) 2021 05 25
(210) 529343
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBAMY O DOBRĄ ENERGIĘ
(540)

(531) 01.03.02, 27.05.01
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna, 9
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej,
Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 11 Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia wentylacyjne
zasilane energią słoneczną, Rożna [elektryczne] do użytku z energią elektryczną, 35 Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi finansowania, Usługi
płatności finansowych, Organizowanie finansów dla firm, Doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, Obrót towarami [usługi finansowe],
Transakcje finansowe i monetarne, Zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, Usługi bankowe i finansowe, Obrót finansowymi
instrumentami pochodnymi, Pośrednictwo w usługach finansowych,
Usługi w zakresie obrotu finansowego, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i in-
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stalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem.

(111) 347394
(220) 2021 05 26
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) THE RIOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE RIOTS KIDS CULTURE
(540)
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(540)

(210) 529344

(591) żółty, czarny, biały
(531) 19.03.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Przetwory owocowe-dżemy, Przetwory do zup jarzynowych, Konserwowane warzywa, Pomidory konserwowane,
Kiszone warzywa-kimchi, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Warzywa
gotowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane w oleju, Warzywa marynowane, Warzywa w słoikach.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 347397
(220) 2021 05 27
(210) 529438
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) NEW GALAXY PETS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWGALAXY company group Pet Logistics
(540)

(531) 02.01.01, 04.05.21, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 347395
(220) 2021 05 26
(210) 529353
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU
(540)

(591) ciemnofioletowy
(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Nauczanie indywidualne,
Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi
edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Kursy
językowe, Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizacja kursów językowych, Nauczanie języków,
Nauczanie języków obcych.
(111) 347396
(220) 2021 05 27
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) KOŃCZYŃSKA SWITŁANA, Skokówka (PL);
SIKORA EWA, Szczebrzeszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wekifood SINCE 2020

(531) 06.01.02, 06.01.04, 03.06.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.02,
26.11.08
(510), (511) 39 Transport zwierząt, Transport zwierząt domowych.
(111) 347398
(220) 2021 05 27
(210) 529443
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) NINE’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINE9S
(540)

(210) 529424
(591) jasnozielony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 43 Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym gotowych do spożycia dań o określonej liczbie kalorii
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służących redukcji wagi lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu
zdrowego trybu życia, Przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie,
Usługi w zakresie działalności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni,
kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych
oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi-snack-bary, Dekorowanie żywności,
Herbaciarnie, Zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe,
Kafeterie-bufety, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Serwowanie napojów alkoholowych,
Stołówki, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Usługi barowe, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych-zaopatrzenie w żywność, Usługi koktajlbarów, Usługi zaopatrzenia w żywność.

(111) 347399
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) GRASSHOPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skwierzyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grass Hopper
(540)

(210) 529506

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
ogrodniczymi, rolniczymi i leśnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami wodnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z hydroforami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z komponentami elektrycznymi i elektronicznymi.
(111) 347400
(220) 2021 06 14
(210) 530188
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLNATURAL BY SFD
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy do stóp
(Nielecznicze-), Balsamy po opalaniu, Balsamy do ust, Dezodoranty
i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja opóźniająca starzenie,
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyczne płyny do włosów,
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy do oczyszczania skóry,
Krem do twarzy, Krem do rąk, Krem pod oczy, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy pod prysznic, Maseczki
do ciała, Maseczki do twarzy, Mgiełki do ciała, Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko do demakijażu,
Mydła i żele, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze koncentraty
do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze
kremy do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mydła toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze pasty do zębów,
Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Odżywki
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do włosów, Olejek do kąpieli, Olejki do masażu, Olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych,
Perfumowane mydła, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała, Peeling do stóp, Perfumy, Pianki [kosmetyki], Płatki
kąpielowe, Płyny do demakijażu, Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfumeryjne,
Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycznych, Preparaty pod prysznic,
Preparaty przeciwsłoneczne, Środki do higieny jamy ustnej, Środki
zapachowe do celów domowych, Szampony, Toniki do skóry, Zapachy, Zapachy do ciała, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących
towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów, balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze-), balsamy po opalaniu, balsamy do ust,
dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyczne płyny
do włosów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków,
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające,
kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczyszczania
skóry, krem do twarzy, krem do rąk, krem pod oczy, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy pod prysznic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki do ciała, masło do ciała,
maseczki do twarzy i ciała, mleczka do ciała, mleczko do demakijażu,
mydła i żele, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze koncentraty
do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze
kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy
oczyszczające, nielecznicze mleczka, nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zębów,
nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, odżywki
do włosów, olejek do kąpieli, olejki do masażu, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
perfumowane mydła, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp, perfumy, pianki [kosmetyki], płatki
kąpielowe, płyny do demakijażu, płyny do oczu, płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne, preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze do włosów,
preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty pod
prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki do higieny jamy ustnej,
środki zapachowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry,
zapachy, zapachy do ciała, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną.

(111) 347401
(220) 2021 06 16
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) ENJOY THE CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVA DYWANIKI
(540)

(210) 530305

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 Dywaniki na podłogi, Dywaniki podłogowe do pojazdów, Dywaniki podłogowe do samochodów, Dywaniki i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Dywaniki łazienkowe, Maty
łazienkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanika-
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mi na podłogi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami
na podłogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanikami
podłogowymi do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dywanikami podłogowymi do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanikami podłogowymi do samochodów,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami podłogowymi do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanikami i matami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dywanikami i matami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanami, chodnikami i matami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, chodnikami i matami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanikami łazienkowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami łazienkowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami łazienkowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami łazienkowymi.

(111) 347402
(220) 2021 06 17
(210) 530343
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) FABRYKA MAKARONU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avellini
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Gotowe potrawy na bazie makaronu, Makaron gotowy, Makaron nitki, Makaron muszelki, Makaron instant do gotowania, Makaron gryczany, Makaron chiński, Makaron błyskawiczny, Makaron azjatycki, Makaron noodle, Makaron nitki skrobiowy, Makaron
pełnoziarnisty, Makaron rurki, Makaron ryżowy, Makaron spożywczy,
Makaron z ciecierzycy, Makarony, Nitki [makaron], Makaron bezglutenowy, Makaron wysokobiałkowy, Makaron strączkowy, Mąka, Mąka
do pieczenia, Mąka bezglutenowa, Mąka podgotowana, Mąka grochowa, Mąka ciecierzycowa, Mąka fasolowa.
(111) 347403
(220) 2021 06 24
(210) 530721
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUJAWSKI PIERWSZE ZBIORY ‚2021 EDYCJA LIMITOWANA
OLEJ RZEPAKOWY DO SMAŻENIA I SAŁATEK
(540)

(591) zielony, żółty, brązowy, czerwony, biały
(531) 05.05.23, 05.03.16, 09.01.10, 26.04.18, 25.01.15, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne.

73

(111) 347404
(220) 2021 06 25
(210) 530762
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Western
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów
medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy rolnicze, Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych.
(111) 347405
(220) 2021 06 25
(210) 530764
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonanza
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze,
Pestycydy do celów ogrodniczych.
(111) 347406
(220) 2021 06 28
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) WIERCIŃSKA AGATA MERABO, Rajsko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MERABO
(510), (511) 37 Montaż bram, Montaż drzwi i okien.

(210) 530825

(111) 347407
(220) 2021 04 19
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERRA INTERNATIONAL
(540)

(210) 527855

(591) żółty, złoty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Słodycze, Cukierki,
Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Batony, Guma do żucia, Syropy, Polewy cukiernicze, Sezamki, 35 Usługi sprzedaży związane
z następującymi towarami: kawa. herbata, kakao i namiastki tych
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, słodycze,
cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówka [cukierek],
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy cukiernicze, sezamki, Organizowanie targów
i wystaw, Reklama.
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(111) 347408
(220) 2021 04 20
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHICKSY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 527856

Nr 5/2022

mięsa z kurczaka, galaretek mięsnych, konserw mięsnych z kurcząt,
dań gotowych z mięsa kurcząt, wędlin z kurczaka, kiełbas z kurczaka,
jaj, 40 Ubój zwierząt, Ubój drobiu, Ubój kurcząt, 44 Hodowla zwierząt, Hodowla drobiu, Hodowla kurcząt.

(111) 347410
(220) 2021 04 20
(210) 527863
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSOX
(540)

(591) szary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 03.07.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Wyroby z mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny,
dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj.
(111) 347409
(220) 2021 04 20
(210) 527857
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed KURCZAK POLSKI CERTYFIKOWANY CHÓW
BEZ ANTYBIOTYKÓW KARMIONY PASZĄ Z ZIARNAMI ZBÓŻ,
MINERAŁAMI I WITAMINAMI PASZA W 100% ROŚLINNA
Z DODATKIEM ZIÓŁ WSPIERAJĄCYCH ODPORNOŚĆ DOBROSTAN
KURCZAKA NA WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZNIE ZAPAKOWANY
JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM GWARANCJA JAKOŚCI
(540)

(591) różowy, jasnoróżowy, biały, jasnoszary
(531) 19.07.09, 01.15.15, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do nosa, suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
Środki udrażniające przewody nosowe, Spray do nosa do leczenia
alergii, Spraye do nosa do użytku leczniczego.
(111) 347411
(220) 2021 04 20
(210) 527864
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSOX
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, pomarańczowy, żółty,
brązowy, zielony, ciemnozielony, niebieski
(531) 01.17.11, 03.07.03, 05.07.02, 27.05.01, 24.17.20, 26.01.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Drób, Kurczaki (Gallus Gallus), kurczaki tuszki, Mięso
z kurcząt, Ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, Mięso drobiowe w elementach z kością i bez kości, Przetworzone produkty mięsne z kurczaka, Elementy kurczaka bez/lub z podrobami,
Podroby drobiowe, Kurczęta świeże i mrożone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z kurczaka, Galaretki mięsne, Konserwy mięsne
z kurcząt, Dania gotowe z mięsa kurcząt, Wędliny z kurczaka, Kiełbasy z kurczaka, Jaja, 31 Zwierzęta żywe, Drób żywy, Żywe kurczęta, Jaja wylęgowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
pochodzenia rolno-spożywczego: drobiu, kurczaków (Gallus Gallus),
kurczaków tuszek, mięsa z kurcząt, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych, mięsa drobiowego w elementach
z kością i bez kości, przetworzonych produktów mięsnych z kurczaka,
elementów kurczaka bez/lub z podrobami, podrobów drobiowych,
kurcząt świeżych i mrożonych, wyrobów garmażeryjnych na bazie

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoszary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 19.07.09, 01.15.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do nosa, suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
Środki udrażniające przewody nosowe, Spray do nosa do leczenia
alergii, Spraye do nosa do użytku leczniczego.

Nr 5/2022
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(111) 347412
(220) 2021 04 20
(210) 527869
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILANO
(540)
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(111) 347416
(220) 2021 04 19
(210) 527886
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) NAWROCKI JERZY GABINET OKULISTYCZNY INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Okulistyka NAWROCCY
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Narożnik tapicerowany.
(111) 347413
(220) 2021 04 20
(210) 527872
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYDNEY
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Narożnik tapicerowany.
(111) 347414
(220) 2021 04 20
(210) 527879
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 12
(732) MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MIVINO
(540)

(591) złoty, brązowy, biały
(531) 27.01.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina.
(111) 347415
(220) 2021 04 20
(210) 527880
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 12
(732) MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MIVINO
(540)

(591) brązowy
(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.07
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina.

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 02.09.04, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych, Usługi
okulistyczne, Usługi optyczne, Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna.
(111) 347417
(220) 2021 04 20
(210) 527905
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) PŁACHETKA MAŁGORZATA M.P. POLRAJ, Chyby (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MP.POLRAJ
(510), (511) 19 Płoty, parkany niemetalowe, Ogrodzenia jako płoty
graniczne z materiałów niemetalowych, Ogrodzenia niemetalowe,
Ogrodzenie niemetalowe, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe,
Słupki do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, Słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, Podpory do słupków ogrodzeniowych,
niemetalowe, Ogrodzenie przeciwkorozyjne [materiały budowlane
niemetalowe], Betonowe materiały budowlane, Budowlane elementy z betonu, Niemetalowe formy niemetalowe do betonu, Masa betonowa prefabrykowana, Kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, Wymieszany beton wylewany na miejscu, Gotowe
betonowe elementy budowlane, Wykończenia betonowe z fakturą,
Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia,
skał, gliny, minerałów i betonu, Ściany betonowe do celów budowlanych, Niemetalowe ogrodzenia balkonowe, Ogrodzenia z tworzyw
sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, Niemetalowe ogrodzenie z siatki plecionej, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe,
Niemetalowe panele ogrodzeniowe, Niemetalowe szyny na ogrodzenia, Ogrodzenia z laminowanego szkła, Słupki niemetalowe typu
T-post do ogrodzeń, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe do samodzielnego osadzania w ziemi.
(111) 347418
(220) 2021 04 20
(210) 527907
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) DOJKA ŁUKASZ, Dąbrowa Tarnowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xtreme Fitness Gyms
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
Tabletki wspomagające odchudzanie, Mineralne suplementy diety,
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Suplementy diety z białkiem sojowym, 25 Obuwie
sportowe, Kurtki sportowe, Szorty sportowe, Spodnie sportowe, Stroje sportowe, Płaszcze sportowe, Rajstopy sportowe, Staniki sportowe, Znaczniki-narzutki sportowe, Skarpetki dla sportowców, Koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Obuwie do uprawiania
sportów, Stroje do sportów walki, Kurtki sportowe do rozgrzewki,
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Topy sportowe do rozgrzewki, Kurtki jako odzież sportowa, Bluzy
sportowe z kapturem, Czapki i czapeczki sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Buty treningowe jako
obuwie sportowe, Buty tenisowe jako obuwie sportowe, Odzież
w stylu sportowym, Stroje dla sędziów sportowych, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszulki sportowe z krótkim rękawem, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Sportowe nakrycia
głowy inne niż kaski, Odzież sportowa z wyjątkiem rękawic do golfa,
Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Skarpetki sportowe,
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Podkoszulki sportowe, Odzież sportowa, Komplety sportowe, Bluzy sportowe, Czapki
sportowe, Buty sportowe, 28 Dyski sportowe, Ekspandery do ćwiczeń, Hantle, Kalafonia używana przez sportowców, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Ochraniacze jako części strojów sportowych,
Pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, Pasy na talię,
do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rękawice
bokserskie, Stacjonarne rowery treningowe, Worki treningowe, 32
Napoje proteinowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami,
Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 Usługi relacji
z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich-zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi menedżerskie dla sportowców, 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
Sponsorowanie działalności sportowej, Pozyskiwanie finansowania
dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 Urządzenia sportowe-organizowanie zajęć sportowych, Zawody sportowe-organizowanie, Usługi sportowe, Sędziowanie sportowe, Obozy
sportowe, Szkolenie sportowe, Edukacja sportowa, Sport i fitness,
Produkcja imprez sportowych, Usługi klubów sportowych, Szkolenia
nauczycieli sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie
imprez sportowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Sędziowanie na imprezach
sportowych, Usługi trenerskie z zakresu sportu, Usługi wyrównywania szans-handicap podczas imprez sportowych, Organizowanie
obozów sportowych, Imprezy sportowe, Kultura fizyczna, Kursy boksu, Prowadzenie zajęć fitness, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Doradztwo zawodowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi klubów zdrowia-zdrowie i ćwiczenia fizyczne, Usługi trenera osobistego-trening sprawności fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego.

(111) 347419
(220) 2021 04 20
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) ROUDA DARYA, Julianów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT
(540)

(210) 527915

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Ciśnienie (regulatory-) [części maszyn], Ciśnienie (zawory-) [części maszyn], Filtry [części maszyn lub silników], Łożyska [części maszyn], Pokrywy [osłony, części maszyn], Pompy [części maszyn
lub silników], Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory [części
maszyn], Pierścienie smarujące [części maszyn], Smarownice [części
maszyn], Sprężyny [części maszyn], Tłoki [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn],

Nr 5/2022

Złącza uszczelniające (części silników), 12 Kierownice pojazdów,
Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, Opony do pojazdów, Osie pojazdów, Pojazdy lądowe
(korbowody do-) inne niż części silników, Przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, Siedzenia
do pojazdów, Przekładnie do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Traktory,
Wały napędowe do pojazdów lądowych.

(111) 347420
(220) 2021 04 06
(210) 527944
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) HOLISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) holista
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla
zwierząt.
(111) 347421
(220) 2021 04 20
(210) 527949
(151) 2021 10 19
(441) 2021 06 28
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarzania informacji, usługi systematyzowania baz danych
i wyszukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone informacje, usługi
związane z pozyskiwaniem danych do komputerowych baz danych
związanych z zadłużeniem, z ściąganiem należności, przetwarzanie
pozyskanych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach
danych, archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania danych, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskiwane
informacje, sortowanie danych w komputerowych bazach danych,
zarządzanie plikami, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów
reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, porady udzielane
konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi budowania
wizerunku firmy, usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi sporządzania i publikowania analiz
o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, 36
Doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, usługi
windykacji należności, opracowywanie raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
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banków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi informacyjne dotyczące bankowości
i tematyki kredytowej, usługi bankowe związane z budowaniem
historii kredytowej klientów, usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi wyznaczania modułów scoringowych jako statystyczna
formuła matematyczna wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów,
jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka kredytowego, sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno-finansowych,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności,
doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi
transferu środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników,
zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie informacjami
gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, usługi związane z usuwaniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia osób
fizycznych i firm, usługi związane z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, usługi związane z kontrolowaniem powiadomień
wysyłanych do klientów, usługi monitorowania działań dłużników,
opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, Raporty ekonomiczne, 38 Zapewnianie dostępu do tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej, udostępnianie baz danych, 41 Nauczanie,
kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń,
sympozjów z dziedziny bankowości i tematyki kredytowej, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie w formie
papierowej i drogą on-line książek, tekstów, artykułów, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej, kredytowej i informacji bankowej,
nauczanie i nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe
w zakresie bankowości i informacji bankowej, publikacje wyników
badań i studiów sektorowych, 42 Tworzenie i administrowanie stron
internetowych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie danych do wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, usługi
związanie z tworzeniem oprogramowania do platform informacyjnych i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów
sektorowych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, projektowanie, instalowanie i konserwacja programów komputerowych
do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków, projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych programów.

(111) 347422
(220) 2021 04 21
(210) 528028
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 12
(732) WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WONDERWALL CERAMIC
(540)

(591) szary, bordowy
(531) 26.04.09, 26.11.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Płytki ceramiczne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki
ścienne, ceramiczne pytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, płytki kamienne, płytki gipsowe, płytki porcelanowe, płytki
szklane, płytki ognioodporne, płytki kuchenne niemetalowe, płytki
łazienkowe niemetalowe, płytki z gliny, półprzezroczyste płytki niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe.
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(111) 347423
(220) 2021 04 21
(210) 528029
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JI-MI
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Torby, 25 Odzież i obuwie.
(111) 347424
(220) 2021 04 21
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSY
(540)

(210) 528030

(591) czerwony, szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Torby, 25 Odzież i obuwie.
(111) 347425
(220) 2021 04 26
(210) 528042
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) 4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4CF Surf the future HALNYX SMART DELPHI
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 27.07.11,
26.03.04, 26.03.05, 26.03.06
(510), (511) 9 Interaktywne multimedialne programy komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami
danych, Programy komputerowe, Programy komputerowe do przetwarzania danych.
(111) 347426
(220) 2021 04 23
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGATY REKLAMY
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 18.04.02, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12

(210) 528118
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(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, Reklama i marketing, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych.

(111) 347427
(220) 2021 04 27
(210) 528136
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) JĘDRUSZEWSKI KAMIL PORCERA, Płazówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PORCERA
(510), (511) 19 Płytki, 42 Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.
(111) 347428
(220) 2021 04 23
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 21
(732) PEREDERII YULIIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI TU
(540)

(210) 528137

(591) czarny, czerwony, beżowy
(531) 26.04.04, 24.17.24, 09.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Akademie, Usługi szkół-edukacja, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci w zakresie rozrywki/edukacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie informacji edukacyjnych,
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Informacje dotyczące
edukacji, Informacje o edukacji, Edukacja językowa, Edukacja-nauczanie, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Informacja o edukacji, Informacje bibliograficzne,
Informacje związane z egzaminowaniem, Instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, Kształcenie praktyczne, pokazy, Kształcenie
głosu, Kształcenie ustawiczne, Kursy instruktażowe, Kursy językowe,
Kursy korespondencyjne, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy rozwijające
umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy
szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie, Nauczanie indywidualne, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Nauczanie w szkołach
średnich, Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Nauczanie wyrównawcze, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Nauczanie wyrównawcze
w zakresie mowy, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie
podręczników edukacyjnych, Opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Organizacja egzaminów-edukacja, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja kursów językowych, Organizacja szkoleń, Organizacja seminariów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji,
Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja webinariów, Organizacja zajęć, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów
w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-

Nr 5/2022

leniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie
kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych,
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, Organizowanie
kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Podyplomowe kursy szkoleniowe, Pokazy edukacyjne, Produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych,
Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach
zawodowych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie podstawowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, Prowadzenie kursów nauki
na odległość na poziomie uniwersyteckim, Prowadzenie kursów
edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi, dorosłych, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów szkoleń, Prowadzenie zajęć, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja broszur, Publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikacja książek i czasopism elektronicznych online-nie do pobrania, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
Publikacja podręczników użytkownika, Publikowanie, Publikowanie
arkuszy informacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Seminaria edukacyjne,
Skomputeryzowane szkolenia, Sprawdziany edukacyjne, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, Szkolenia dla dorosłych, Sympozja związane
z rozrywką, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi tłumaczenia, Tłumaczenie ustne-język, Tworzenie,
opracowywanie podcastów, Tworzenie, opracowywanie treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie informacji o nauczaniu
on-line, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnianie publikacji elektronicznych-nie do pobrania, Udostępnianie publikacji online-nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Usługi doradcze
w zakresie edukacji, Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych,
Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie
przekazywania metod nauczania języków, Usługi egzaminowania-edukacyjne, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi nauki języka
obcego, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi
szkół korespondencyjnych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, Usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, Usługi w zakresie
nauczania języków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych,

Nr 5/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Usługi w zakresie oceniania w edukacji, Usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie oświaty-nauczanie, Usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania,
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Wyznaczanie standardów szkoleń, Zapewnianie
edukacji, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów
dokształcających i doszkalających, Zapewnianie kursów językowych,
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły
wyższej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie podyplomowym, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Zarządzanie usługami edukacyjnymi.

(111) 347429
(220) 2021 04 26
(210) 528162
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE MERKURY ADAM I ARTUR ŻURAKOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Prudnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estetyka i ekologia DREWDOM
(540)

(591) żółty, zielony, brązowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25,
07.03.11, 07.03.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, deski z drewna, ramy budowlane niemetalowe, fronty
budowlane niemetalowe, drzwi drewniane, bloki drewniane, drewniane poręcze, drewniane rusztowania, okiennice drewniane, słupy
drewniane, złącza drewniane, drewniane rury, drewniana oblicówka,
kształtka drewniana, belka drewniana, drewno i sztuczne drewno,
panele ścienne i podłogowe, listwy wykończeniowe do paneli, boazeria drewniana, listwy wykończeniowe do boazerii, kasetony sufitowe, deskowanie budowlane, płyty z drewna, materiały budowlane
z drewna, podłogi drewniane, elementy konstrukcyjne z drewna,
profile drewniane, 20 okucia drzwiowe wykonane z drewna, żaluzje
drewniane, palety drewniane, osprzęt do drzwi wykonany z drewna,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz
z osprzętem okiennym, meble domowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane
z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, stojaki [meble] wykonane
głównie z drewna do przechowywania, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar,
kasetki wykonane z drewna, pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, zbiorniki do składowania z drewna, skrzynie wykonane z drewna
do przechowywania, pojemniki do pakowania wykonane z drewna,
drabiny schodkowe wykonane z drewna, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki wykonane z drewna, tablice reklamowe
z drewna [nieświecące], szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, blokady do okien z drewna, wkręty do drewna niemetalowe,
40 Laminowanie drewna, konserwowanie drewna, piłowanie drewna, heblowanie drewna, laminowanie substytutów drewna, suszenie drewna w piecach, ścinanie i obróbka drewna, obróbka drewna
środkami do konserwacji, konserwacja drewna [inna niż malowanie],
udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, obróbka ciśnieniowa drewna w celach konserwacyjny.
(111) 347430
(220) 2021 04 26
(210) 528163
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 12
(732) JAKUTOWICZ TOMASZ ORTHOKRATES, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WelcoMed
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(540)

(591) jasnoniebieski, czarny
(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Opieka medyczna i zdrowotna, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, Usługi medyczne, Usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Konsultacje medyczne.
(111) 347431
(220) 2021 04 26
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) INTECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
(540)

(210) 528169

(591) biały, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Obróbka metali, trasowanie laserem.
(111) 347432
(220) 2021 04 26
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732) LARGO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKAJLOGICZNIE.PL
(540)

(210) 528201

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Planowanie inwestycji w nieruchomości, Doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Analizy
w zakresie inwestycji, Finansowanie inwestycji budowlanych, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Finansowanie projektów
deweloperskich, 37 Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa
nieruchomości ( budownictwo).
(111) 347433
(220) 2021 04 26
(210) 528202
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK
(540)

(591) żółty, zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 Bankowość.

(111) 347434
(220) 2021 04 27
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) RED CHIKKER
(510), (511) 30 Kanapki z kurczakiem.

(210) 528220

(111) 347435
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PRESSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIK w edukacji
(540)

(210) 528254

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badanie rynku i opinii publicznej, badania i poszukiwania statystyczne, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi wyszukiwania w komputerowych bazach danych, doradztwo
specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, wycena działalności handlowej,
pozyskiwanie danych do baz danych, prowadzenie i systematyzowanie komputerowych baz danych, reklama, w tym reklama prasowa,
radiowa, telewizyjna, publikowanie i obróbka tekstów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechniane ogłoszeń
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, pomoc
przy organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych, prognozowanie ekonomiczne, organizowanie kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej,
prowadzenie i dostarczanie informacji o firmach, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, nauczanie, szkolenia, specjalistyczne kursy, seminaria i konferencje w zakresie reklamy i marketingu, badania
biznesowe, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej
w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, pośrednictwo w kontaktach
ze sobą potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia finansowego, usługi public relations, usługi wywiadu rynkowego, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt biznesowy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie
strategii komunikacyjnych public relations, reklama i doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych, optymalizacja stron internetowych,
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarcza,
poszukiwania dotyczące patronatu, prezentowanie produktów
w mediach w celu sprzedaży detalicznej, zestawienia statystyczne,
telemarketing, 38 Prowadzenie agencji informacyjnych dostarczających aktualne informacje, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowych i obrazowych przy użyciu internetu i intranetu, łączność
komputerowa przy użyciu terminali, rozpowszechnianie ogłoszeń
przy użyciu łączy elektronicznych, usługi poczty elektronicznej, usługi agencji prasowych, transfer strumieniowy danych, udostępnianie
forów internetowych on-line, przesyłanie wiadomości i obrazów
wspomagane komputerowo, zapewnianie dostępu do baz danych
i do globalnych sieci komputerowych, 39 Dystrybucja gazet, czasopism, książek, dostarczanie wiadomości, magazynowanie elektronicznych nośników danych i dokumentów, 41 Doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji,
nauczanie i kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
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pozjów, szkoleń, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie książek, gazet, czasopism, periodyków, w tym publikacja elektroniczna on-line, produkcja i nagrywanie
filmów, w tym na nośnikach, montaż programów radiowych i telewizyjnych, specjalistyczne kursy, kursy doszkalające, kursy korespondencyjne, szkolenie z wykorzystaniem internetu, intranetu i innych
systemów informatycznych, komputerowych i przesyłowych, usługi
w zakresie wydawnictw innych niż reklamowe, kursy językowe, organizowanie zawodów sportowych o charakterze rekreacyjnym,
imprez plenerowych, przyjęć, spotkań towarzyskich związanych z tematyką szkoleń, tłumaczenia tekstów, fotoreportaże, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
(pokazy), organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
publikowanie on-line książek elektronicznych, publikacji i tekstów
innych niż reklamowe, redagowanie i sprawdzanie tekstów innych
niż reklamowe, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania
zawodowego, prowadzenie wyższych uczelni, w tym w systemie
on-line, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie
i analizy oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania, projektowanie i prowadzenie komputerowych
platform szkoleniowych on-line, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, montowanie systemów komputerowych
w celu wykrycia awarii, w tym przy użyciu zdalnego sterowania, odblokowywanie telefonów komórkowych, analizowanie oprogramowania komputerowego, analizy programów komputerowych, chmury obliczeniowe, digitalizacja dokumentów, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa danych i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologiach komputerowych i oprogramowaniu za pośrednictwem stron internetowych, elektroniczne monitorowanie kart kredytowych w celu wykrywania oszustw w internecie
i kradzieży tożsamości w internecie, hosting serwerów i stron internetowych, instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, powielanie programowania komputerowego, projektowanie systemów i programów
komputerowych, tworzenie platform komputerowych, udostępnianie wyszukiwarek komputerowcach, usługi doradcze w dziedzinach
technologii komputerowych, telekomunikacja, usługi konsultacyjne
w dziedzinie techniki informacyjnej, szyfrowanie danych, ochrona
antywirusowa, wynajem serwerów, 45 Doradztwo w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, monitoring praw własności intelektualnej dla celów doradztwa
prawnego, udzielanie licencji w ramach publikacji oprogramowania,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi serwisów społecznościowych on-line, przygotowywanie dokumentów prawnych,
zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 347436
(220) 2021 04 28
(210) 528256
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 05
(732) KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BÓLOXEN
(510), (511) 5 Leki, bandaże opatrunkowe, gazy opatrunkowe, środki
lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna, herbaty lecznicze, podpaski higieniczne, wata opatrunkowa, sole do kąpieli leczniczych, zioła
i napoje lecznicze, maści lecznicze, preparaty do odchudzania, środki
przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, suplementy diety, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, żywność i napoje dietetyczne do celów leczniczych,
herbata lecznicza, dodatki mineralne do żywności, napary do celów
leczniczych, herbaty odchudzające do celów leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych.
(111) 347437
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) CZERNICKI PIOTR, Biestrzynnik (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 528274
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(540) Tre-rosso
(510), (511) 7 Układy paliwowe do pojazdów w tym motocykli, quadów, Pompy paliwowe do pojazdów w tym motocykli, quadów, Filtry do pojazdów w tym motocykli, quadów, Dysze paliwowe, Zawory
paliwowe, Pompy paliwowe, Silnikowe pompy paliwowe, Pompy
paliwowe samonastawne, Pompy paliwowe do pojazdów lądowych,
Pompy paliwowe do pojazdów mechanicznych, Układy paliwowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Filtry olejowe, Filtry bębnowe, Filtry paliwa, Filtry do maszyn, Filtry do silników, Filtry
do gazów [maszyny], Filtry powietrza do silników, Filtry stanowiące
części maszyn, Filtry będące częściami silników, Filtry przeciwpyłowe
do odkurzaczy, Filtry oleju [części maszyn], Filtry oleju do silników,
Filtry powietrza do silników samochodowych, Oczyszczacze powietrza [filtry] do silników, Filtry powietrza do silników motocyklowych,
Rewersyjne filtry przepływowe [części maszyn], Filtry do smarów
[części maszyn], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry powietrza
do celów mechanicznych, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Filtry oleju do silników elektrycznych
i silników, Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników,
Filtry membranowe do użytku jako części maszyn, Filtry do gorących
gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania.
(111) 347438
(220) 2021 04 28
(210) 528275
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) CZERNICKI PIOTR, Biestrzynnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vinse
(510), (511) 7 Sprzęgła rozrusznika do pojazdów w tym motocykli,
quadów, Łożyska do pojazdów w tym motocykli, quadów, Koła zębate układów rozrusznika do pojazdów w tym motocykli, quadów,
Sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła wałów [maszyny], Sprzęgła do maszyn, Sprzęgła do urządzeń pneumatycznych, Jednokierunkowe
sprzęgła do maszyn, Sprzęgła stałe do maszyn, Sprzęgła rozruchowe
do maszyn, Sprzęgła do przyrządów rolniczych, Sprzęgła przeciążeniowe [części maszyn], Modularne sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła
bezpieczeństwa do maszyn, Sprzęgła wałów jako części maszyn,
Sprzęgła metalowe do urządzeń hydraulicznych, Sprzęgła maszynowe [inne niż rurowe], Sprzęgła transmisji mocy do maszyn, Sprzęgła
rozruchowe do pojazdów wodnych, Sprzęgła rozruchowe do pojazdów powietrznych, Sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn,
Sprzęgła transmisji mocy do statków powietrznych, Sprzęgła transmisji mocy do statków morskich, Sprzęgła transmisji mocy do pojazdów wodnych, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła
wałów, nie do pojazdów lądowych, Sprzęgła bezpieczeństwa [inne
niż do pojazdów lądowych], Dźwignie sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Pompy sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych,
Sprzęgła transmisji mocy [inne niż do pojazdów lądowych], Sprzęgła
wolnych kół [inne niż do pojazdów lądowych], Sprzęgła i przekładnie
do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych, Tarcze do łożyska oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła
i przekładni maszynowych (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), Sprzęgła kłowe do połączeń typu wałek-wałek [inne niż
do pojazdów lądowych], Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, Łożyska,
Oprawy łożyska, Łożyska kulkowe, Łożyska ślizgowe, Łożyska [części
maszyn], Łożyska do maszyn, Łożyska do silników, Łożyska do wałów, Bieżnie łożyska kulkowego, Łożyska poprzeczne ślizgowe, Łożyska poprzeczno-wzdłużne, Łożyska ślizgowe wzdłużne, Łożyska
do wałów transmisyjnych, Łożyska wałów [części maszyn], Łożyska
z automatycznym smarowaniem, Obudowy na łożyska toczne, Łożyska kulkowe do maszyn, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska
kulkowe do silników, Łożyska wałeczkowe do maszyn, Łożyska kulkowe do deskorolek, Łożyska kulkowe do wrotek, Łożyska kulkowe
do łyżworolek, Łożyska przesuwne do maszyn, Łożyska wałeczkowe
[części do maszyn], Łożyska do urządzeń blokujących wał, Łożyska
wałów do pomp próżniowych, Łożyska i tuleje [części maszyn], Łożyska do montażu [części maszyn], Krążki zawierające łożyska [części
do maszyn], Tulejowe liniowe łożyska kulkowe stosowane do ruchu
liniowego, Tarcze do łożyska oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska z automatycznym smarowaniem do użytku
w silnikach lotniczych i astronautycznych, Koła zębate wałka rozrządu, Koła zębate do maszyn, Koła zębate czołowe [części maszyn],
Koła zębate do przekładni łańcuchowych, Koła zębate do łańcuchów
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napędowych, Koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, Koła
zębate będące częściami do maszyn, Koła zębate śrubowe do celów
przemysłowych, Koła zębate do przekładni zębatych pojazdów wodnych, Koła zębate wałka rozrządu będące częściami rozrządu silnika,
Przekładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące części maszyn,
Rozruszniki, Rozruszniki silników, Rozruszniki do pomp, Rozruszniki
do silników, Rozruszniki do silników stałych, Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki progresywne do silników asynchronicznych, Rozruszniki do napędów
i silników, Rozruszniki do asynchronicznych elektrycznych silników
klatkowych, Rozruszniki szarpane do silników innych niż do pojazdów.

(111) 347439
(220) 2021 04 29
(210) 528279
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) KORSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRACEON SOLUTIONS
(540)

(591) szary, biały, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.18
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia,
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 Telekomunikacja, Transmisja plików cyfrowych, Zapewnianie dostępu
do baz danych, 42 Badania oraz usługi naukowe i usługi techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze,
Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Kontrola jakości, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Analizy
systemów komputerowych, Projektowanie systemów komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Przechowy-
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wanie danych elektronicznych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Chmura obliczeniowa, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Usługi szyfrowania danych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Platforma jako usługa [PaaS], Opracowywanie platform
komputerowych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji online.

(111) 347440
(220) 2021 04 29
(210) 528280
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 07
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA gryfna śląska
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin.
(111) 347441
(220) 2018 12 06
(210) 493524
(151) 2021 11 03
(441) 2020 01 27
(732) FERIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERIER
(540)

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 ser twardy, sałatki warzywne, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, miąższ owoców, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, soki owocowe
do gotowania, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z owoców morza, tzatziki, gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające się
przede wszystkim z owoców morza, mrożone pakowane przystawki
składające się głównie z owoców morza, oliwki [przetworzone], przeciery owocowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, posiłki gotowane
składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), przeciery
warzywne, sałatki owocowe, twaróg, krojone warzywa, przetworzone
owady i larwy, gotowe dania warzywne, przystawki na bazie warzyw,
sałatki gotowe, zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z substytutów
mięsa, zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z ryb, zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z warzyw, oleje i tłuszcze, ryby
przetworzone, gotowane ryby, pokrojone owoce, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza, krojone owoce, orzechy jadalne, pokrojone warzywa, mleczne produkty, gotowane owoce morza, dipy,
potrawy rybne, jaja ptasie i produkty z jaj, kompozycje owoców przetworzonych, chipsy owocowe, produkty z owoców morza, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, pokrojone sałatki warzywne,
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, desery
owocowe, napoje z produktów mlecznych, gotowe posiłki składające
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się głównie z ryb, chipsy na bazie warzyw, koktajle mleczne, galaretki
owocowe, mleko, puddingi na bazie mleka, ser miękki, gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, nabiał i substytuty nabiału, mieszanki owoców
i orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się
głównie z owoców morza, gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe,
kolacyjne składające się głównie z ryb, gotowe zestawy śniadaniowe,
obiadowe, kolacyjne składające się głównie z warzyw, gotowe zestawy
śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z substytutów mięsa, 30 kanapki, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, placki, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, batony zbożowe i energetyczne, gotowe potrawy na bazie makaronu, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, gotowane ziarna pełnego zboża, naleśniki, słodkie
polewy i nadzienia, mięso w cieście [gotowe], suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, zboża, makarony, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, wyroby piekarnicze z warzywami
i rybami, syropy i melasa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, artykuły spożywcze ze zbóż, cukierki, batony i guma do żucia, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mrożone produkty z ciasta
nadziewane mięsem, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, sól, przyprawy i dodatki smakowe, chleb,
lody, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, drożdże
i zaczyny, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, 32 napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, warzywne napoje typu smoothie, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, napoje warzywne, piwo i produkty piwowarskie, soki owocowe [napoje], soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje na bazie
orzechów i soi,, 33 cydr, wino, napoje alkoholowe niskoprocentowe,
koktajle, miód pitny, alkohole wysokoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, galaretki z alkoholem, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 34 tabaka, zapałki, wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem,
tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), 35 analiza cen i kosztów w związku z utylizacją,
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, organizowanie
i pomoc w działalności gospodarczej dotyczącej prowadzenia cateringu lotniczego doradztwo i koordynacja w zakresie organizacji i tworzenia asortymentu cateringu lotniczego, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, usługi sprzedaży
paczkowanych i przygotowanych potraw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi handlu
detalicznego online związane z zapakowanymi i przygotowanymi potrawami, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia
restauracji, cateringu, paczkowanych i przygotowanych potraw, tworzenia asortymentu lokali gastronomicznych, w tym sprzedaży gotowych produktów, zestawów w transporcie powietrznym, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich paczkowanych i przygotowanych potraw, także
w sieci web Internecie, usługi zarządzania cateringiem lotniczym, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, prowadzenie, przygotowanie i organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, organizowanie programów lojalnościowych do celów
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, badania rynkowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wyposażenia pawilonów, sprzedaż gotowych potraw, dań, lunchów,
zapakowanych zestawów śniadaniowych, obiadowych, kolacyjnych,
usługi agencji importu i eksportu artykułów spożywczych, produktów
mięsnych, serowych, mlecznych i ich pochodnych, ryb, owoców i warzyw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych,
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cukierniczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, także
w sieci web (Internecie), także pośrednictwo w sprzedaży przez Internet, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego artykułów spożywczych, cukierniczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, zarządzenie, organizowanie
i pomoc w działalności gospodarczej dotyczącej prowadzenia cateringu lotniczego, restauracji, kawiarni, baru, bufetu, cateringu, usługi
w zakresie wyposażenia pawilonów, stoisk, boksów, lokali targowych,
handlowych, reklamowych w sprzęt gastronomiczny, cateringowy,
usługi reklamy, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 39
pakowanie towarów, przechowywanie towarów w chłodniach, usługi
doradcze w zakresie pakowania towarów, składowanie towarów, usługi pakowania, usługi przechowywania żywności, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich temperaturach,
pakowanie żywności, składowanie, przechowywanie, konfekcjonowanie produktów i gotowych wyrobów dla cateringu lotniczego, transport i składowanie, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
magazynowanie towarów, składowanie zamrożonej żywności w magazynach, usługi etykietowania, składowanie napojów, 43 przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, wypożyczanie urządzeń do gotowania, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, doradztwo kulinarne, wypożyczanie sztućców, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, przygotowywanie posiłków, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, kontraktowe usługi w zakresie
żywności, selekcjonowanie produktów i przygotowanie oraz serwowanie posiłków w ramach cateringu lotniczego, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
usługi mobilnych restauracji, usługi w zakresie przygotowywania napojów w ramach cateringu lotniczego, przygotowywanie i zaopatrywanie w napoje do bezpośredniego spożycia w ramach cateringu lotniczego.

(111) 347442
(220) 2019 03 29
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) Marilan Alimentos S/A, Marilia (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magic Toast
(540)

(210) 497892

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, herbatniki, suchary, tosty, krakersy,
przekąski.
(111) 347443
(220) 2020 06 10
(151) 2021 11 09
(441) 2020 07 27
(732) NIEDOBYLSKA AGNIESZKA, Nowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRNT
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fitness, Usługi świadczone
przez studio fitness, mianowicie zapewnianie instruktażu w zakresie
ćwiczeń fizycznych, sprzętu i urządzeń, Zapewnianie treningu i konsultacji w zakresie fitnessu, Usługi świadczone przez klub zdrowotny,
mianowicie zapewnianie instruktażu i sprzętu w zakresie ćwiczeń fizycznych.

(111) 347444
(220) 2020 09 25
(151) 2021 02 23
(441) 2020 11 09
(732) ŁAPIŃSKI WIKTOR BIG DEAL, Słubica A (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOVCAT
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 518750

(111) 347445
(220) 2020 09 30
(210) 518929
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) JAREMKO MAŁGORZATA, DOMIAŃSKI PIOTR MEXTRA
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAST
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble, stoły, meble ogrodowe, krzesła, 24 obrusy,
pokrowce i narzuty na meble, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: krzesła, meble ogrodowe,
stelaże do łóżek, materace, pokrycia podłogowe.
(111) 347446
(220) 2020 09 30
(210) 518930
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) JAREMKO MAŁGORZATA, DOMIAŃSKI PIOTR MEXTRA
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VAST
(510), (511) 20 meble, stoły, meble ogrodowe, krzesła, 24 obrusy,
pokrowce i narzuty na meble, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: krzesła, meble ogrodowe,
stelaże do łóżek, materace, pokrycia podłogowe.
(111) 347447
(220) 2020 11 06
(210) 520495
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) FUNDACJA CENTAURUS-MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA
NA RZECZ ZWIERZĄT I EKOLOGII, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAINTED BY HORSE
(540)

(210) 514640

(591) zielony, pomarańczowy, niebieski, czarny
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
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fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35
Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 347448
(220) 2020 11 06
(210) 520496
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) FUNDACJA CENTAURUS-MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA
NA RZECZ ZWIERZĄT I EKOLOGII, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRAPAMI MALOWANE
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, niebieski, czarny
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, D/D i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higieny i urody dla ludzi i zwierząt, rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 347449
(220) 2020 12 09
(210) 521959
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER APA PIWO JASNE GÓRNEJ FERMENTACJI, STYL
AMERICAN PALE ALE ORZEŹWIAJĄCY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94 WYRAŹNA GORYCZKA
(540)

(591) zielony, czerwony, szary
(531) 01.01.04, 01.01.10, 05.11.15, 06.07.25, 06.19.16, 26.01.03,
26.01.13, 26.01.15, 25.01.01, 25.05.02, 05.07.02, 25.12.25, 27.05.01,
27.07.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347450
(220) 2020 12 09
(210) 521962
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, jasnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.19.09, 06.19.16, 26.13.01,
29.01.12, 25.01.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347451
(220) 2020 03 12
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 18
(732) AMBROZIAK RADOSŁAW, Bezrzecze (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 511405

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(111) 347452
(220) 2020 03 12
(210) 511409
(151) 2020 10 09
(441) 2020 05 04
(732) AMBROZIAK RADOSŁAW, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSARIA Szczeciński Klub Sportowy www.husaria.org.pl
(540)

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony
(531) 02.09.14, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.01.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 347453
(220) 2020 12 09
(210) 521963
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 14
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER BEZALKOHOLOWE IPA AMERYKAŃSKIE
CHMIELE CHMIELONE NA ZIMNO SPECJALNY PROCES FERMENTACJI
LEKKIE I AROMATYCZNE BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY
19/94 WYRAZISTA GORYCZKA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoniebieski, jasnoniebieski,
niebieski, beżowy
(531) 27.05.01, 01.03.02, 01.03.20, 05.07.21, 29.01.15, 25.01.01
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe.
(111) 347454
(220) 2020 12 09
(210) 521968
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, biały, jasnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 26.13.25, 25.01.01, 25.05.02,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe.
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(111) 347455
(220) 2020 12 09
(210) 521975
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER CHILI GRAND IMPERIAL PORTER PIWO
CIEMNE, STYL PORTER BAŁTYCKI ESENCJONALNY SMAK BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94 PIKANTNY FINISZ
(540)

(591) czerwony, czarny, żółty, szary
(531) 05.03.13, 05.11.15, 05.03.15, 05.09.21, 05.07.02, 06.07.25,
06.19.09, 06.19.16, 11.03.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 25.01.01,
25.12.25, 25.05.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347456
(220) 2020 12 09
(210) 521976
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, brązowy, czarny, żółty, jasnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.07.08, 06.19.16, 06.19.09,
25.01.01, 25.12.25, 25.05.02, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347457
(220) 2020 12 09
(210) 521978
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER Czarny Bez BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT
BREWERY 19/94
(540)

(591) czerwony, fioletowy, szary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.05.07, 05.11.15, 05.03.20, 05.05.20,
06.07.08, 05.07.02, 26.01.03, 26.01.15, 25.12.25, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 347458
(220) 2020 12 09
(210) 521979
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) fioletowy, jasnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.05.07, 05.05.20, 06.07.07, 05.05.18,
06.19.09, 06.19.16, 25.01.01, 25.12.25, 25.05.02, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347459
(220) 2020 12 09
(210) 521980
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER GRAND IMPERIAL PORTER PIWO CIEMNE, STYL
PORTER BAŁTYCKI ESENCJONALNY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94 BOGATY AROMAT
(540)

(591) czerwony, czarny, brązowy, żółty, szary
(531) 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 19.01.07, 05.07.02,
25.01.01, 25.05.02, 11.03.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347460
(220) 2020 12 09
(210) 521981
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, brązowy, żółty, jasnoszary
(531) 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 25.01.01, 25.05.02,
25.12.25, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(111) 347461
(220) 2021 03 01
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) ILLUMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o
(540)

Nr 5/2022
(210) 525396

(531) 26.11.03, 27.05.21
(510), (511) 6 Wytłoczki metalowe, Metalowe drobne wyroby, Podkładki [drobnica metalowa], Sprężyny [drobnica metalowa], Zaciski
zawieszeniowe z metalu, Metalowe odlewy, Rury i rurki metalowe,
Metalowe łączniki gwintowane, Metalowe zaciski regulowane, Nakrętki [drobnica metalowa], Liny stalowe, Łańcuchy metalowe, Metalowe zaciski do kabli (nieelektryczne), Metalowe złączki kablowe
(Nieelektryczne-), Zawiesie z lin stalowych, 9 Elektryczne końcówki
zaciskowe, Elektryczne terminale złączy wtykowych, Elektryczne
wtyczki połączeniowe, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
Przewody uziemiające, Ściemniacze światła, Sterowniki LED, Wtyczki
elektryczne, Znaczniki do przewodów elektrycznych, Złączki [elektryczność], Elektryczne kable połączeniowe, Etykietki do oznaczania
przewodów elektrycznych, Kable elektryczne, Przewody elektryczne, Przewody zasilające, Wiązki kablowe, Zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, Złączki do przewodów
[elektryczność], Elektryczne płytki drukowane, Elektroniczne zasilacze, Transformatory elektroniczne, 11 Abażury do lamp, Elektryczne
oprawy oświetleniowe, Elektryczne systemy oświetlenia szynowego,
Elementy odciążnikowe do lamp wiszących, Elementy oświetleniowe, Klosze do lamp [kominki], Lampy awaryjne, Lampy LED, Oprawki do lamp elektrycznych, Oprawy oświetleniowe, Osłony do lamp,
Osprzęt do oświetlenia, Oświetleniowe oprawy, Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie sufitowe, Podstawy lamp, Światła do mocowania na szynach, Światła wspomagające wzrost roślin, Sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], Uchwyty lamp, Wisiorki do żyrandoli, Żyrandole, Zawieszenia
do lamp, Żarówki i akcesoria do nich, Reflektory do lamp, Lampy
oświetleniowe, Lampy wiszące, Dyfuzory będące częściami urządzeń
oświetleniowych, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Oświetlenie
awaryjne, 35 Dostarczanie informacji handlowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Gromadzenie informacji handlowej, Informacja o działalności gospodarczej, Kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, Organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, Usługi pośrednictwa w handlu,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy,
metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych,
izolowane złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne,
przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne
systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty
lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp,
dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wytłoczki
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metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe
łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane
złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody
uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody
elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne
zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy
oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących,
elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp,
wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: wytłoczki
metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe
łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne,
elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze,
elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące
częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica
metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne,
elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze,
elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące
częściami urządzeń oświetleniowych .

(111) 347462
(220) 2021 03 22
(210) 526504
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielonki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lenly
(540)

(111) 347463
(220) 2021 03 29
(210) 526820
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) PIETRYSZYN PAWEŁ SPEED-MEDIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi HOMIT HOME INTERIORS & FITNESS
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 26.03.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Gabloty [meble], Komody [meble], Konsole [meble],
Komputerowe stanowiska pracy [meble], Kosze do przechowywania
[meble], Ławy [meble], Meble, 41 Sport i fitness.
(111) 347464
(220) 2021 04 09
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) KSIĄŻEK JAN, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANTWORLD
(540)

(210) 527452

(591) czarny, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, jasnozielony,
ciemnobrązowy, biały
(531) 05.01.03, 05.01.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 11 Oświetlenie ogrodowe, 35 Sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także za pośrednictwem Internetu roślin i materiałów
ogrodniczych, 37 Oczyszczanie terenu, wyrównywanie terenu pod
zakładanie ogrodów, montaż instalacji przemysłowych, montaż automatycznych maszyn koszących, nawadnianie gruntów, układanie
bruków, usługi budowy systemów nawadniania gruntów i zieleni,
Usługi montażu kosiarek automatycznych w zakresie prac ziemnych,
42 Projektowanie wizualne, trójwymiarowe ogrodów, systemów nawadniania, 44 Projektowanie i planowanie ogrodów i krajobrazów,
pielęgnacja ogrodów i rabat kwiatowych, Usługi ogrodnicze, Usługi związane z pracami i robotami ziemnymi w ogrodach, usługi zakładania ogrodów na dachach, Pielęgnacja trawników, planowanie
przestrzenne w zakresie ogrodów i terenów zielonych.
(111) 347465
(220) 2021 04 26
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) Providence International AG, Genewa (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TABAC SHOP
(540)

(591) niebieski
(531) 05.05.18, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, półki, stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki
dla dzieci, pościel (prócz bielizny pościelowej), kosze do noszenia
dzieci.
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(210) 528246

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Artykuły dla palaczy,
nie z metalu szlachetnego, Artykuły dla palaczy z metalu szlachetne-
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go, Artykuły do użytku z tytoniem, Atomizery do papierosów elektronicznych, Azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], Bloczki bibułki papierosowej, Buteleczki na gaz płynny do zapalniczek, Ciekłe roztwory
do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e-papierosach, Cygara, Cygara elektroniczne, Cygaretki, Cygarnice,
Cygarniczki, Cygarniczki na cygaro, z metali szlachetnych, Cygarniczki
nie z metali szlachetnych, Cygarniczki z metali szlachetnych, Elektroniczne fajki do tytoniu, Etui do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Etui na fajki nie z metali szlachetnych, Etui na fajki wykonane
z metali szlachetnych, Fajki, Fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, Fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, Fajki wodne,
Filtry do cygar, Filtry do fajek, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu,
Gilotynki do cygar, Gilzy papierosowe, Kamienie do zapalniczek, Kartomizery do papierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów
elektronicznych, Kasetki na cygara, Kasetki na cygara z metali szlachetnych, Kieszonkowe zapalniczki nie z metali szlachetnych, Krótkie cygara, Knoty do zapalniczek, Krzemień do zapalniczek dla palaczy, Lufki
do papierosów, Machorka, Małe cygara, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Nawilżacze do cygar, Nawilżacze do tytoniu, Nawilżane kasetki na cygara, Noże do fajek, Papier higroskopijny
do fajek, Papier higroskopijny do tytoniu, Papierośnice, Papierośnice
automatyczne, Papierośnice nie z metali szlachetnych, Papierośnice
wykonane z metali szlachetnych, Papierośnice z metali szlachetnych,
Papierosy, Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Papierosy elektroniczne, Papierosy kretek do celów innych niż
medyczne, Papierosy mentolowe, Papierosy z filtrem, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Papierowe ustniki papierosowe z filtrami, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol
propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn]
zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, Podpory do fajek, Pojemniczki na tytoń, Pojemniczki z gazem do zapalniczek, Pojemniki na cygara, Pojemniki na cygara wykonane z metali szlachetnych, Pojemniki na tytoń
i humidory, Pojemniki na zapałki, Popielniczki, Popielnice, Popielniczki
dla palaczy, Popielniczki dla palaczy wykonane z metali nieszlachetnych, Przenośne sakiewki-popielniczki, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Popielniczki z metali szlachetnych, Przybory dla
palaczy, Przybory do czyszczenia fajek, Przyrządy do obcinania papierosów, Przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, Pudełka
na cygara z metali szlachetnych, Pudełka na papierosy, Pudełka na papierosy elektroniczne, Pudełka na tabakę, Pudełka na zapałki, Pudełka
na zapałki nie z metali szlachetnych, Pudełka na zapałki z metali szlachetnych, Puszki na tytoń, Skrobaczki do fajek, Snus, Snus bez tytoniu,
Snus z tytoniem, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Spluwaczki dla żujących tytoń, Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Stojaki na fajki,
Stojaki na fajki dla palaczy, Stojaki na fajki [przybory dla palaczy], Substytuty tytoniu, Substytuty tytoniu, nie do celów medycznych, Tabaka,
Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tabakierki, Tabakierki z metali
szlachetnych, Tabakiery, nie z metali szlachetnych, Torby na fajki, Torebki na fajki, Tuby na cygara, Tytoń aromatyzowany, Tytoń, Tytoń
bezdymny, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, Tytoń do papierosów,
Tytoń do robienia papierosów, Tytoń do skręcania papierosów, Tytoń
do żucia, Tytoń hookah, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty
tytoniu), Tytoń i substytuty tytoniu, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek,
Tytoń preparowany, Ubijaki do fajek, Uchwyty do papierosów elektronicznych, Urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz
palących się patyczków tytoniowych, Urządzenia do podgrzewania
substytutów tytoniu w celu wdychania, Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowej, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Ustniki do cygar, Ustniki do cygarniczek, Ustniki
do fajek, Ustniki do papierosów, Ustniki z bursztynu do papierosów
i cygar, Woreczki na tytoń, Wyciory do fajek, Wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, Wyroby tytoniowe, Zapalniczki do cygar,
Zapalniczki do papierosów, Zapalniczki do papierosów, nie z metali
szlachetnych, Zapalniczki do papierosów z metalu szlachetnego, Zapalniczki z metali szlachetnych, Zapałki, Zatyczki do fajek [przybory
dla palaczy], Zestaw do skręcania papierosów, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych.

(111) 347466
(151) 2021 10 07

(220) 2020 12 09
(441) 2021 05 31

(210) 521982

Nr 5/2022

(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER Johannes PIWO JASNE PEŁNE, STYL LAGER
W HOŁDZIE ASTRONOMOWI I PIWOWAROWI GDAŃSKIEMU,
JOHANNESOWI HEVELIUSOWI PEŁNY, TREŚCIWY SMAK BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94 ZBALANSOWANA GORYCZKA
(540)

(591) niebieski, czerwony, szary
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16,
05.07.02, 01.01.03, 01.01.25, 25.01.01, 25.05.02, 25.12.25, 26.01.03,
26.01.13, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347467
(220) 2020 12 09
(210) 521984
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, jasnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16,
25.01.01, 25.05.02, 25.12.25, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347468
(220) 2020 12 09
(210) 521987
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER PSZENICZNIAK PIWO PSZENICZNE,
NATURALNIE MĘTNE ORZEŹWIAJĄCY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94 BOGATY AROMAT
(540)

(591) beżowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 02.01.13, 05.07.02, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 25.01.01,
25.05.02, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

Nr 5/2022
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(111) 347469
(220) 2020 12 09
(210) 521988
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) beżowy, brązowy, pomarańczowy, ciemnobrązowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16,
25.01.01, 25.05.02, 25.12.25, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347470
(220) 2020 12 09
(210) 521989
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER ZŁOTE LWY PIWO JASNE PEŁNE, STYL LAGER
WYRAZISTY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY
19/94 SŁODOWA PODSTAWA
(540)

(591) beżowy, czerwony, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
pomarańczowy, żółty
(531) 05.11.15, 03.01.16, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 05.07.02, 25.01.01,
25.05.02, 26.01.03, 26.01.15, 25.12.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347471
(220) 2020 12 09
(210) 521991
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 14
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER piwo Żywe PIWO NIEPASTERYZOWANE, STYL
LAGER BOGATY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY
19/94 DELIKATNA GORYCZKA 35 DNI PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
(540)

(111) 347472
(220) 2021 01 16
(210) 523222
(151) 2021 10 07
(441) 2021 05 31
(732) DEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKO Kultura smaku
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.10, 21.01.13, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, żywnością oraz artykułami spożywczymi
w tym: wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierniczymi, wyrobami
mięsnymi, wyrobami wędliniarskimi, wyrobami mlecznymi, napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej świadczone online, za zamówieniem pocztowym oraz za pomocą katalogów w związku ze środkami spożywczymi, żywnością oraz
artykułami spożywczymi w tym: w tym: wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierniczymi, wyrobami mięsnymi, wyrobami wędliniarskimi,
wyrobami mlecznymi, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających żywność, usługi bezobsługowych sklepów
detalicznych w odniesieniu do żywności, dekoracja wystaw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie dystrybucji próbek
reklamowych, organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i marketingowych, pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, promowanie
towarów i usług osób trzecich, reklama i marketing, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, zarządzanie programem rabatowym
w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 43 dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, herbaciarnie, kawiarnie, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, porady dotyczące
przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 347473
(220) 2021 01 07
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 21
(732) SOLVACHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oleochemia
(540)

(591) beżowy, ciemnobrązowy, czerwony, jasnobrąozwy,
jansobeżowy
(531) 05.07.02, 05.11.15, 05.07.03, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 25.01.01,
25.05.02, 25.12.25, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 07.03.11, 26.11.25, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13

(210) 523571

90
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(510), (511) 1 Produkty przemysłu chemicznego, 4 Oleje roślinne
do celów przemysłowych i tłuszcze zwierzęce do celów przemysłowych, parafiny ciekłe, stearyny, woski parafinowe.

(111) 347474
(220) 2021 01 30
(210) 523831
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) JIANGSU JINGCHUANG ELECTRIC CO., LTD, Xuzhou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elitech
(540)

(591) biały, szary
(531) 01.07.06, 01.15.23, 26.02.07, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Czujniki piezoelektryczne, Czujniki ciepła [termostaty], Panele do rozdziału energii
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Wykrywacze [detektory], Mierniki do pomiaru wilgotności, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego, Urządzenia do analizy gazów, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Transformatory, Transformatory mocy do celów wzmacniania, Prąd (Prostowniki-), Urządzenia pomiarowe, Termostaty do pojazdów, Elektryczne
tablice rozdzielcze, Elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, Termometry, Termometry nie do celów medycznych, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia do przetwarzania danych, Przepływomierze, Gazometry [urządzenia pomiarowe], Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Przełączniki punktowe [elektryczne], Przełączniki
prądu elektrycznego, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
Przyrządy do pomiaru temperatury, Urządzenia zdalnego sterowania, Monitory [programy komputerowe].
(111) 347475
(220) 2021 01 30
(210) 523832
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) Guangzhou Havit Technology Co., Ltd., Guangzhou City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h
(540)

(531) 26.11.06, 26.11.09, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.21
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Słuchawki, Obudowy głośników, Przenośne
odtwarzacze multimedialne, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe,
Interfejsy komputerowe, Inteligentne pierścionki, Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Klawiatury komputerowe, Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Adaptory elektryczne, Kable
elektryczne, Podkładki pod myszy komputerowe, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Procesory centralne, Zatyczki do uszu do nurkowania.
(111) 347476
(220) 2021 02 10
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) KARKOSA PRZEMYSŁAW NOSSA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Komiksariat Na straży dobrego komiksu!

(210) 524410

Nr 5/2022

(540)

(591) niebieski
(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Książki, Biuletyny informacyjne,
Biuletyny w dziedzinie gier, Biuletyny [materiały drukowane], Czasopisma branżowe, Czasopisma [periodyki], Czasopisma o tematyce ogólnej, Drukowane znaki papierowe, Gazety, Komiksy, Komiksy
[książki], Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Katalogi, Książeczki do kolorowania, Książeczki do kolorowania dla dorosłych, Naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Periodyki, Periodyki [czasopisma],
Periodyki drukowane, Ulotki drukowane, Ulotki, Ulotki reklamowe,
Rysunki, Broszury, Albumy, Albumy kolekcjonerskie, Książki beletrystyczne, Książki dla dzieci, Książki do malowania, Książki z zasadami
do gier, Komiksy japońskie [manga], 35 Załatwianie prenumeraty
książek, recenzji, gazet lub komiksów, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, Dystrybucja materiałów reklamowych, Prenumerata czasopism, Sprzedaż czasopism.
(111) 347477
(220) 2021 02 16
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) LEX4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L4S LEX4SAFE BEZPIECZNE USŁUGI PRAWNE
(540)

(210) 524697

(591) jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 07.05.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi pośrednictwa w handlu
i usługi informacyjne w w/w zakresie, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu,
Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Analiza cen, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności
z przepisami, Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące
ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania
licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów,
Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo
w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Usługi prawne i usługi
informacyjne w w/w zakresie.
(111) 347478
(151) 2021 10 07

(220) 2021 02 16
(441) 2021 06 21

(210) 524763

Nr 5/2022
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(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 10% ALK. PIWNA MAŁPKA PIWO BARDZO MOCNE
(540)

(591) czarny, szary, biały, złoty, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 01.01.05,
01.15.05, 09.05.10
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 347479
(220) 2021 02 18
(210) 524898
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) TARNAWSKI ZBIGNIEW ADVENTURE, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADV RALLY
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Nauczanie i szkolenia,
Organizowanie konkursów, Organizowanie uroczystości, Usługi wydawnicze i reporterskie, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi
fotograficzne, Publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, Wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych,
prezentacji multimedialnych, Produkcja i wydawanie filmów, nagrań
audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, Działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć Internetu
i na elektronicznych nośnikach Informacji oraz w formie papierowej,
Organizowanie wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz
kulturalnych, Szkolenia motocyklowe, imprezy sportowe i kulturalne (eventy) motocyklowe, Rajdy motocyklowe, Szkolenia kierowców, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy, Organizowanie
wyścigów samochodowych i motocyklowych, Organizacja rajdów
samochodowych i motocyklowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi, Organizacja i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów,
szkoleń, warsztatów, konkursów, Organizowanie plebiscytów, Przyznawanie nagród, Nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem Internetu, Sesje szkoleniowe on-line, Udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie
edukacji, kształcenia i rozrywki, Usługi kształcenia interaktywnego,
Gry on-line, Informacja o ww. usługach.
(111) 347480
(220) 2021 02 22
(210) 525035
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) MAGNUSZEWSKA ELŻBIETA, MAGNUSZEWSKI JACEK EJ!
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALISIA
(510), (511) 16 Czasopisma, periodyki, 35 Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, 41 Obsługa publikacji elektronicznych on-line.
(111) 347481
(220) 2021 03 11
(210) 526001
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOPE
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież sportowa, T-shirty, Bluzy, Bluzy z kapturem, Bluzki, Swetry,
Spodnie, Spódnice, Sukienki, Skarpetki, Pulowery, Kamizelki, Podkoszulki, Odzież wierzchnia, Kurtki, Bezrękawniki, Obuwie, Nakrycia
głowy, Czapki, Berety, Chusty, Rękawiczki, Szale, Szaliki.
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(111) 347482
(220) 2021 03 11
(210) 526002
(151) 2021 09 23
(441) 2021 06 07
(732) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOPE 1970
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież sportowa, T-shirty, Bluzy, Bluzy z kapturem, Bluzki, Swetry,
Spodnie, Spódnice, Sukienki, Skarpetki, Pulowery, Kamizelki, Podkoszulki, Odzież wierzchnia, Kurtki, Bezrękawniki, Obuwie, Nakrycia
głowy, Czapki, Berety, Chusty, Rękawiczki, Szale, Szaliki.
(111) 347483
(220) 2021 04 16
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) BILSKI SEBASTIAN, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hipoteka direct
(540)

(210) 527626

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 36 Usługi bankowe, Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowe usługi bankowe, Pośrednictwo związane z kredytami, Doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, Informacje finansowe, Badania
finansowe, Opracowania finansowe, Porównania finansowe ofert
bankowych, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej lub Internetu, Usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem
dostępu do komputerowej bazy danych, Bankowość hipoteczna,
Usługi kredytowe, Konsultacje kredytowe, Doradztwo kredytowe,
Biura kredytowe, Organizowanie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Usługi doradcze dotyczące kredytów,
Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi brokerskie
w zakresie kredytów, Udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, Organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, Usługi w zakresie informacji kredytowej, Doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie
komercyjnych kredytów hipotecznych, Usługi w zakresie doradztwa
kredytowego, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów
kredytowych, 41 Usługi edukacyjne w zakresie bankowości, Usługi
edukacyjne w zakresie kredytów.
(111) 347484
(220) 2021 04 27
(210) 528175
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 05
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CANPHARMED
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty
i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 10 Akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
Aparaty do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów,
Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów
fizjoterapeutycznych, Gadżety erotyczne, Ochraniacze na uszy, 44
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne
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zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne-), Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne-).

(111) 347485
(220) 2021 05 03
(210) 528369
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) VADUSÉ DERMATOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AlphaDermin
(540)

(591) granatowy, jasnoszary
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki].
(111) 347486
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIA MICHA
(540)

(210) 528458

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony
dla zwierząt domowych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, kagańce, obroże dla zwierząt, obroże dla psów,
obroże dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla zwierząt,
odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze dla
psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki
do karmienia zwierząt, 21 Czerpaki do karmy dla psów, grzebienie
do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych,
łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla
zwierząt domowych, miski do zwierząt domowych (automatyczne),
miski do picia dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych,
nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki
karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki
(kuwety) na nieczystości dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
wołowinę do karmienia psów, ciastka dla szczeniaków, karma dla
psów, karma dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla psów, przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla
psów, puszkowane pożywienie dla psów, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze
dla szczeniąt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów.
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(111) 347487
(220) 2018 04 04
(210) 484488
(151) 2021 10 22
(441) 2018 05 21
(732) PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRÓCHNIK
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi o charakterze ozdobnym, dekoracyjnym, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, spinki do mankietów, spinki
do krawatów, biżuteria, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów o charakterze ozdobnym, dekoracyjnym lub do noszenia
przez ludzi, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
torby sportowe, plecaki, torebki, wyroby rymarskie, portfele, parasole, aktówki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury, marynarki,
spodnie, koszule, płaszcze, kamizelki, paski, czapki, szale, skarpety,
krawaty, muchy, poszetki, kurtki, koszulki, swetry, 35 usługi sprzedaży w zakresie artykułów użytku domowego, wyrobów tekstylnych,
wyrobów tytoniowych, wyrobów farmaceutycznych, mebli, sprzętu
oświetleniowego, sprzętu sportowego, książek gazet, artykułów piśmiennych, wyrobów jubilerskich, przyrządów zegarmistrzowskich
i chronometrycznych, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, usługi marketingowo-promocyjne, reklama,
usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 40 szycie odzieży na miarę,
usługi szycia, obróbka tekstyliów, skóry i futer.
(111) 347488
(220) 2021 06 17
(210) 530429
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 06
(732) P.P.H.U. V 2000 Chrystow Jordanow, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) minouu PRZYBYLSKA & JORDANOV
(540)

(531) 03.01.06, 03.01.24, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 18 Torebki, bigle do torebek, etui na karty [portfele], etui
na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, podróżne torby na ubranie, portmonetki
z siatki oczkowej, przywieszki do bagażu, randsels [japońskie tornistry
szkolne], sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, torby, torby na zakupy,
torby plażowe, torby turystyczne, torebki, walizki, paski skórzane [inne
niż odzież], 25 Bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze, bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie
luźne stroje, odzież dzianinowa, espadryle, fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], halki, półhalki, kamizelki, kaptury [odzież], karczki
koszul, kieszenie do odzieży, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, odzież, odzież
sportowa, odzież przeciwdeszczowa, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, palta, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, poszetki, pulowery, rękawiczki, spódnice,
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
ubrania z trykotu, walonki [buty filcowe], odzież sportowa, 35 Usługi
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prowadzenia sklepu, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i internetowej odzieży, obuwia, biżuterii do kapeluszy, biżuterii do obuwia, bransoletek, breloczków do kluczy, broszek,
naszyjników, pasków do zegarków, pierścionków, spinek do mankietów, szpilek biżuteryjnych do kapeluszy, szpilek do krawatów, szpilek
ozdobnych, zawieszek, etui na biżuterię, torebek, bigli do torebek, etui
na karty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze,
kosmetyczek bez wyposażenia, kufrów bagażowych, podróżnych
toreb na ubrania, portmonetek z siatki oczkowej, przywieszek do bagażu, randsels [japońskich tornistrów szkolnych], sakw, sznurkowych
siatek na zakupy, toreb, toreb na zakupy, toreb plażowych, toreb turystycznych, torebek, walizek, bandan na szyję, bielizny, chustek na głowę, czapek, daszków [nakrycia głowy], daszków do czapek, długich
luźnych strojów, odzieży dzianinowej, fartuchów, fulary [ozdobnych
krawatów], halek, półhalek, kamizelek, kaptury [odzież], karczków
koszul, kieszeni do odzieży, kombinezonów, kostiumów kąpielowych,
koszul, koszulek, krótkich haleczek na ramiączkach, kurtek, legginsów,
nakryć głowy, okryć wierzchnich, opasek na głowę, palt, pasków, pelerynek, piżam, płaszczy kąpielowych, podkoszulek bez rękawów,
podkoszulek sportowych, poncz, poszetek, pulowerów, rękawiczek,
spódnic, spódnico-spodenek, stroi plażowych, stroi przeciwdeszczowych, sukienek, swetrów, szali, szlafroków, ubrań z trykotu, walonków
[butów filcowych].

(111) 347489
(220) 2021 07 06
(210) 531196
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 16
(732) PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUICKER
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty stosowane w procesach produkcyjnych,
środki do wymywania i czyszczenia płyt drukarskich, 7 Maszyny
drukarskie i maszyny do drukowania na etapie wstępnym, w szczególności maszyny do druku cyfrowego, maszyny poligraficzne, Maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny do typografii, maszyny
offsetowe, Peryferyjne urządzenia wykorzystywane w drukarniach
fleksograficznych: myjki do płyt polimerowych, ultradźwiękowe myjki do aniloksów, myjki do części maszyn drukarskich, automatyczne
podajniki do płyt, naświetlarki do płyt, Wymywarki do płyt, części
do maszyn wyszczególnionych w niniejszej klasie, wałki drukarskie
do maszyn, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny
do odlewania czcionek drukarskich, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, środki
do wymywania i czyszczenia płyt drukarskich, Maszyny drukarskie
i maszyny do drukowania na etapie wstępnym, w szczególności maszyny do druku cyfrowego, maszyny poligraficzne, Maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny do typografii, maszyny offsetowe,
Peryferyjne urządzenia wykorzystywane w drukarniach fleksograficznych: myjki do płyt polimerowych, ultradźwiękowe myjki do aniloksów, myjki do części maszyn drukarskich, automatyczne podajniki
do płyt, naświetlarki do płyt, Wymywarki do płyt, części do maszyn
wyszczególnionych w niniejszej klasie, wałki drukarskie do maszyn,
Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do odlewania
czcionek drukarskich, Oprogramowanie do sterowania komputerami
i urządzeniami w przemyśle graficznym, w szczególności do transformacji przestrzeni kolorów w wyżej wymienionych urządzeniach,
oprogramowanie do generowania profili kolorów i do kalibracji kolorów w urządzeniach w przemyśle graficznym, oprogramowanie
do generowania i manipulowania kopiami do drukarek oraz do użytku w laboratoriach fotograficznych, Skanery, procesory obrazu rastrowego, próbniki i drukarki komputerowe, w szczególności drukarki atramentowe, drukarki termosublimacyjne i drukarki laserowe,
monitory, aparaty cyfrowe, czytniki płyt drukarskich, ekspozytory
płyt drukarskich, 42 Projektowanie systemów komputerowych w zakresie druku, Projektowanie budowy i systemu urządzeń i maszyn
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w branży poligraficznej, maszyn drukujących, Doradztwo w zakresie projektowania i budowy i rozbudowy maszyn i sprzętu poligraficznego, doradztwo zawodowe, usługi technologiczne dotyczące
rozbudowy systemów urządzeń i maszyn do poligrafii, Usługi technologiczne dotyczące maszyn do obróbki papieru i tektury, Usługi
technologiczne dotyczące przewijarek i wytłaczarek dla przemysłu
surowcowego oraz do przetwarzania papieru i tektury, folii, folii aluminiowej, bibułki papierosowej i aseptycznych materiałów opakowaniowych.

(111) 347490
(220) 2021 07 06
(210) 531197
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 16
(732) PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) print systems
(540)

(591) niebieski, czerwony, zielony, szary
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Matryce drukarskie, polimerowe, płyty matrycowe dla
poligrafii, płyty fleksograficzne, 35 Usługi stacjonarnej sprzedaży
hurtowej i detalicznej, usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą katalogów, poprzez zamówienie za pośrednictwem poczty, środków komunikacji internetowej w produktów z branży poligraficznej, takich
jak: matryce drukarskie, polimerowe, płyty matrycowe dla poligrafii,
fotopolimerowe płyty fleksograficzne, fotopolimerowe płyty typograficzne, Naświetlarki laserowe CtP, światłoczułe klisze drukarskie,
urządzenia do obróbki i do montażu płyt fotopolimerowych, taśmy
i pianki do montażu płyt drukarskich, wałki rastrowe (aniloksy), tuleje
drukowe (sleevy) i noże raklowe, promienniki podczerwieni i promienniki ultrafioletu, urządzenia do mycia aniloksów, płyt fotopolimerowych i części maszyn, środki do wymywania i czyszczenia płyt
drukarskich, mycia części maszyn i mycia aniloksów, mikroskopy cyfrowe i mikroskopy poligraficzne, Usługi przedstawicielstwa na rzecz
osób trzecich, 41 Usługi szkoleniowe pracowników, w zakresie wdrożenie efektywnego procesu druku i jego optymalizacji, Doradztwo
zawodowe w zakresie poligrafii, 42 Opracowywanie projektów technicznych, usługi projektowe w zakresie kompletnych rozwiązań dla
fleksografii i typografii, usługi doradcze w zakresie poligrafii, Usługi
w zakresie projektowania nadruków różną techniką, Usługi projektowania graficznego i doradztwo w zakresie adaptacji projektów w zakresie technologii druku.
(111) 347491
(220) 2021 09 04
(210) 533550
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, złoty, brązowy, biały
(531) 29.01.15, 01.15.15, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03,
27.05.04, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21
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(510), (511) 30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi, Miód
[do celów spożywczych], Miód naturalny, Miód ziołowy, Naturalny
miód dojrzały, Substytuty miodu, Ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], Surowe plastry miodu, Glazury miodowe
do szynki, Mleczko pszczele, Naturalne substancje słodzące, Propolis, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Produkty spożywcze z cukru
do przyrządzania deserów, Batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, Owoce pod kruszonką, Popcorn smakowy, Przekąski wieloziarniste, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Mieszanki do lukrowania, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
Preparaty aromatyczne do cukierków, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, 35 Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Marketing internetowy, Marketing cyfrowy, Oferowanie próbek
produktów, Promocja sprzedaży, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie słodyczy.

(111) 347492
(220) 2021 09 06
(210) 533560
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 20
(732) RZESZOWSKI JAKUB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JR Jakub Rzeszowski Kancelaria Radcy Prawnego
(540)

(591) granatowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23,
27.05.24, 07.05.08, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(111) 347493
(220) 2021 07 09
(210) 531359
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) WALO PAULINA PALULA, Łuków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REKUOPERACJA
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia
klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, 37 Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych.
(111) 347494
(220) 2021 07 16
(210) 531640
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SATYNOWA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 347495
(151) 2021 11 16

(220) 2021 07 16
(441) 2021 08 02

(210) 531641
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(732) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOWODWORSKA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 347496
(220) 2021 07 20
(210) 531761
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) RAKOWSKA AGNIESZKA ADDME, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) napra
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Automatyczne maszyny do czyszczenia, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny
do czyszczenia narzędzi, Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny do czyszczenia powierzchni
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia
przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia przemysłowego
[odkurzacze], Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, Przemysłowe maszyny do czyszczenia
na sucho, Urządzenia do czyszczenia parą [maszyny], Elektryczne
urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, Elektryczne urządzenia
ssące do czyszczenia [domowe], Uniwersalne wysokociśnieniowe
urządzenia do czyszczenia, Urządzenia do czyszczenia parowe,
Urządzenia do czyszczenia parą, Urządzenia do czyszczenia parą,
przeznaczone do użytku domowego, Wielofunkcyjne urządzenia
do czyszczenia parowego, Maszyny ssące do oczyszczania, Elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, Urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, 37 Konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa maszyn, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary,
Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych, Usługi doradcze związane z konserwacją
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie silników elektrycznych.
(111) 347497
(220) 2021 07 22
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) F-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOODLEASING
(540)

(210) 531843

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 26.04.03, 26.04.09,
26.04.11, 26.03.04, 26.03.23
(510), (511) 36 Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Finansowanie towarów, Opieka
finansowa, Osobiste usługi finansowe, Pomoc finansowa, Pośrednictwo w usługach finansowych, Usługi bankowe i finansowe, Usługi
finansowania wyposażenia, Usługi finansowe, Usługi finansowe dla
spółek, Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi pośrednictwa finan-
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sowego, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie leasingu
samochodów, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów,
Finansowanie zakupów na raty [leasing], Finansowanie zakupów
w formie leasingu, Leasing finansowy, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ratalny), Świadczenie
finansowych usług leasingowych, Usługi w zakresie finansowania
zakupów na raty (leasing), Agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Agencje ubezpieczeń na życie, Agencje ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo
ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych
dotyczące pożarów, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, Informacja o ubezpieczeniach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Usługi
inwestycyjne, Fundusze emerytalne, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji
na okres emerytury, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych,
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, Inwestycje w fundusze
powiernicze, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi
doradcze związane z inwestycjami.

ne), przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla psów,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.

(111) 347498
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GigaZoo.pl
(540)

(591) biały, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony
dla zwierząt domowych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, kagańce, obroże do kotów, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia
dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt,
21 Czerpaki do karmy dla psów, filtry do stosowania w kuwetach
dla kotów, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, miski
do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia dla zwierząt
domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości
dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, ciastka dla kotów,
ciastka dla szczeniaków, karma dla kotów, karma dla psów, karma
dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
karmy w puszce przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla psów,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.

(210) 528459

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony
dla zwierząt domowych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia
dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt,
21 Czerpaki do karmy dla psów, filtry do stosowania w kuwetach
dla kotów, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, miski
do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia dla zwierząt
domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości
dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, ciastka dla kotów,
ciastka dla szczeniaków, karma dla kotów, karma dla psów, karma
dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
karmy w puszce przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadal-

(111) 347499
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TufTuf
(540)

(111) 347500
(220) 2021 04 30
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 528460

(210) 528461
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(540) bulto FOOD & SNACK FOR YOUR PET
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony
dla zwierząt domowych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia
dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt,
21 Czerpaki do karmy dla psów, filtry do stosowania w kuwetach
dla kotów, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla
zwierząt domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, miski
do zwierząt domowych (automatyczne), miski do picia dla zwierząt
domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości
dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, ciastka dla kotów,
ciastka dla szczeniaków, karma dla kotów, karma dla psów, karma
dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
karmy w puszce przeznaczone dla psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla psów,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
psów. artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.
(111) 347501
(220) 2021 05 31
(210) 529621
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) LLCD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tajęcina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nAxiom
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego,
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], Oprogramowanie dla bankowości,
Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dla studentów,
Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie
do diagramów, Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie do handlu detalicznego, Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie do produkcji
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wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie do serwerów baz
danych, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do testowania oprogramowania, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu
do treści, Oprogramowanie do wsparcia systemu, Oprogramowanie
do wsparcia produkcji, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi,
Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania relacjami
z klientami, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania personelem,
Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie do zarządzania budynkami, Oprogramowanie do zarządzania ruchem, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji
procesów [RPA], Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie interaktywne bazy
danych, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi
systemami operacyjnymi sieci komputerowych, Oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych,
Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu,
Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do oczyszczania
i optymalizacji systemów, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych,
Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie wspomagające,
Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, Pakiety biurowe [oprogramowanie], 42 Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego
uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS].

(111) 347502
(220) 2021 04 29
(210) 528326
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gospiron
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do użytku leczniczego
o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym do nosa i zatok,
w szczególności w sprayu.
(111) 347503
(220) 2021 04 29
(210) 528325
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOSpirox
(510), (511) 5 Preparaty farmaceufyczne do użytku leczniczego
o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym do nosa i zatok,
w szczególności w sprayu.
(111) 347504
(220) 2021 04 29
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Graspirox

(210) 528324
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(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do użytku leczniczego
o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym do nosa i zatok szczególności w sprayu.

(111) 347505
(220) 2021 04 08
(210) 527460
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEXAVIR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, Środki wirusobójcze, preparaty przeciwwirusowe,
Preparaty antyseptyczne i antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywołanym przez bakterie,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu odpornościowego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Leki ziołowe, Preparaty dermatologiczne, Preparaty przeciwpasożytnicze.
(111) 347506
(220) 2021 05 04
(210) 528477
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WATERFRONT
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu
pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa,
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.
(111) 347507
(220) 2021 05 04
(210) 528478
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GDYNIA WATERFRONT
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu
pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa,
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.
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(111) 347508
(220) 2021 05 05
(210) 528483
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT POWERBOX
(540)

(591) jasnoszary, szary
(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe, akumulatory motocyklowe.
(111) 347509
(220) 2021 05 05
(210) 528497
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA ŻYCIA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.24, 01.15.15
(510), (511) 7 Urządzenia do filtracji, wkładki do urządzeń filtracyjnych, wszystkie ww. zawarte w tej klasie, 11 Urządzenia i instalacje
do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do uzdalniania wody pitnej i kotłowej, instalacje do dystrybucji wody.
(111) 347510
(220) 2021 05 05
(210) 528499
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q AQUAMENTI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektroniczne],
szczotki elektryczne.
(111) 347511
(220) 2021 05 19
(210) 529115
(151) 2021 11 02
(441) 2021 06 21
(732) KROSNO-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rilling
(510), (511) 11 Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, Instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, Instalacje chłodnicze
do cieczy, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do schładzania
wody pitnej, Kopuły chłodzące, Okapy pochłaniające parę do kuchenek, Okapy wentylacyjne do kuchenek, Podgrzewacze do jedzenia, Podgrzewane urządzenia wystawowe, Podgrzewane witryny
do użytku w gastronomii, Szafki chłodnicze do przechowywania
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napojów, Szafki chłodnicze do przechowywania żywności, Szafki
do opóźniania rośnięcia ciasta, Szafki przystosowane do rośnięcia
ciasta, Urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, Urządzenia
do chłodzenia napojów, Urządzenia do utrzymywania wysokiej temperatury gorących napojów, Urządzenia do wydawania schłodzonych napojów, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, Urządzenia konserwujące do lodów,
Urządzenia opóźniające rośnięcie ciasta, Urządzenia służące do gotowania, Urządzenia wspomagające rośnięcie ciasta, Wentylowane
szafki do przechowywania mięsa [chłodzące], Witryny chłodnicze
do ekspozycji żywności, Witryny chłodnicze do ekspozycji napojów,
Witryny ekspozycyjne grzewcze, Witryny podgrzewane na artykuły
spożywcze, Zamrażarki do lodów, Aparatura i instalacje chłodnicze,
Aparaty i urządzenia chłodnicze, Chłodnicze gabloty wystawowe,
Chłodnicze lady, Chłodnie, Chłodziarki do butelek [urządzenia], Chłodziarki do wytwarzania i przechowywania lodu [do użytku domowego], Chłodziarki, elektryczne, Chłodziarko-zamrażarki, Dystrybutory
wody schłodzonej, oczyszczonej, Elektryczne pojemniki chłodzące,
Gabloty chłodnicze, Gabloty wystawowe zamrażające, Komory chłodzące, Komory mroźnicze, Lady chłodnicze, Lady chłodnicze na żywność, Lady chłodzące wystawowe na towary, Lady zamrażalnicze,
Lodówki, Lodówki elektryczne, Lodówki, urządzenia chłodzące
i zamrażarki do celów przechowywania leków, Lodówki, urządzenia
chłodzące i zamrażarki do przechowywania materiałów medycznych,
Lodówko-zamrażarki, Maszyny chłodnicze, Maszyny do produkcji
lodu, Płyty mrożące, Pojemniki chłodzące, elektryczne, Pojemniki
chłodzące [gaz], Półki chłodnicze, Szafki zamrażające, Szafy chłodnicze, Szafy mroźnicze, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, Urządzenia chłodzące, Urządzenia chłodzące do płynów, Urządzenia do przechowywania lodu, Urządzenia
do zamrażania, Urządzenia do zamrażania artykułów spożywczych,
Urządzenia gazowe stosowane w chłodzeniu, Urządzenia i instalacje
chłodnicze, Urządzenia zamrażalnicze do przechowywania, Zamrażarki, Zamrażarki szafkowe, Okapy pochłaniające dym, Okapy wentylacyjne do kuchni, Okapy wentylacyjne do piekarników, Okapy
z wyciągiem do użycia z kuchenkami, Okapy zawierające wentylatory
wyciągowe, Regulowane, powlekane filtry tłuszczowe z przegrodami [części okapów kuchennych], Wyciągi kuchenne [okapy], Zlewy
metalowe, 20 Blaty kuchenne, Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie
do szafek, Drzwi do mebli, Elementy meblowe, Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Komody [meble], Komody ścienne, Lady do celów prezentacji, Lady robocze [meble], Lady
sprzedażowe [meble], Meble, Meble do eksponowania towarów, Meble do przechowywania, Meble do użytku przemysłowego, Meble
do wyposażenia sklepów, Meble metalowe, Meble sklepowe, Meble
stołówkowe, Meble wykonane ze stali, Półki do przechowywania
[meble], Półki metalowe, Regały, 35 Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie
druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Reklama,
Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
Prowadzenie pokazów handlowych, Prowadzenie wystaw w celach
reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
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(111) 347512
(220) 2021 05 20
(210) 529119
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) DKSM MIROSŁAW HAŁDYS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Komorów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁUPEK KSIĘŻYCOWY
(510), (511) 19 Kamień na ściany, Kamień naturalny, Kamień podkładowy, Kamienie krawężnikowe, Kamienie brukowe, Kamień, skała,
glina i minerały, Płyty z naturalnego kamienia, Płytki z kamienia naturalnego, Gotowe kamienie brukowe, Bloki wykonane z kamienia
naturalnego, Kamienie stosowane do wzmacniania nasypów, Kamienie do zwieńczeń do słupów podporowych, Płyty i płytki z kamienia
naturalnego, Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Kamienie podtrzymujące nasyp
w celu umożliwienia wzrostu roślin, Materiały budowlane z kamienia
naturalnego, Łupek, Kamień budowlany, Kamień, Płytki kamienne,
Łupki kamienne, Dachówki kamienne, Odłamki kamienia, 37 Usługi
eksploatacji kamieniołomów, Wydobywanie surowców naturalnych.
(111) 347513
(220) 2021 04 16
(210) 527711
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) KUBERA TOMASZ FERRANTI, Słupia pod Bralinem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERRANTI
(510), (511) 20 Meble, Meblościanki, Ławy, Kredensy, Meble domowe,
Meble łączone, Meble łazienkowe, Konsole, Szafki, Meble sypialne,
Meble drewniane, Szafy, Meble biurowe, Meble wielofunkcyjne, Zestawy mebli, Półki, Komody, Meble kuchenne, Barki, Stoły, Regały,
Gabloty, Toaletki, Meble do siedzenia, Półki wiszące, Meble modułowe, Meble do salonu, Meble do przechowywania, Biurka modułowe,
Segmenty mebli ściennych, Modułowe meble łazienkowe, Meble dla
dzieci, Meble do wnętrz, 40 Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe,
Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli na zamówienie
i według specyfikacji osób trzecich, Profilowanie mebli, Obróbka
drewna, Laminowanie drewna, Laminowanie substytutów drewna,
Konserwacja drewna, inna niż malowanie, Heblowanie drewna.
(111) 347514
(220) 2021 04 20
(210) 527858
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) call medica
(540)

(591) ciemnoszary, błękitny
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(111) 347515
(220) 2021 04 20
(210) 527859
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) call voip
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(111) 347516
(220) 2021 04 20
(210) 527860
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) call manager
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(540)

(591) ciemnoszary, ciemnopomarańczowy
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(111) 347517
(220) 2021 04 20
(210) 527861
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) call web
(540)

(591) ciemnoszary, jasnopomarańczowy
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(111) 347518
(220) 2021 04 20
(210) 527862
(151) 2021 10 12
(441) 2021 05 24
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) call contact
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(111) 347519
(220) 2021 05 10
(210) 528606
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PAPIEWSKA ALEKSANDRA, Czarnocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALANSIS
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące,
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy,
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego,
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do skóry,
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach,
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci kremów,
Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy
[kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki],
Kremy samoopalające [kosmetyki], Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Maseczki do skóry [kosmetyki], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Olejki
do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki mineralne
[kosmetyki], Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
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Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Peelingi do twarzy
[kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny
do twarzy [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki],
Pudry w kamieniu [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki],
Toniki [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające
[kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Zestawy kosmetyków.

(111) 347520
(220) 2021 05 20
(210) 529143
(151) 2021 11 02
(441) 2021 06 21
(732) VITA PARK WIERZCHNICKI ZAGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA, Mińsk
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITA PARK
(540)

(591) granatowy, czerwony, żółty, biały, czarny, fioletowy
(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 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, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, 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 budowlane i w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie
urbanistyczne, Pomiary terenu.
(111) 347521
(220) 2021 05 20
(210) 529147
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER-ŁYŻWIŃSKA RENATA REMI
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spaghetti PAD
(540)

(591) pomarańczowy, zielony, niebieski, żółty, brązowy, biały
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 28 Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki modułowe,
Zabawki inteligentne, Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Klocki do łączenia
[zabawki], Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki do sprzedaży
w postaci zestawów, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Zabawki
sprzedawane w formie zestawów, Artykuły gimnastyczne, Artykuły
wspomagające rehabilitację, Gry polegające na budowaniu, Zabawki
przystosowane do treningu motoryki, Zabawki wspomagające integrację sensoryczną.

(111) 347522
(220) 2021 05 20
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 75 LAT TECHNOLOGIA DLA NATURY
(540)

(111) 347523
(220) 2021 05 21
(210) 529166
(151) 2021 11 02
(441) 2021 06 21
(732) TARASEWICZ WERONIKA ANDY&MAG SALON OPTYCZNY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANDY & MAG
(510), (511) 9 Okulary, Okulary optyczne, Okulary korekcyjne, Okulary
przeciwsłoneczne, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Okulary antyrefleksyjne, Okulary do uprawiania sportu, Szkła przeciwsłoneczne
nakładane na okulary, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Sznurki do okularów,
Sznurki do okularów przeciwsłonecznych, Soczewki okularowe, Szkła
okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, Oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, Noski do okularów, Noski silikonowe
do okularów, Zauszniki do okularów, Zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, Półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, Części
do okularów, Smycze do okularów, Rzemienie do okularów, Łańcuszki
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Pojemniki do soczewek kontaktowych, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe,
Okulary ochronne, Lustra [optyka], Lupy [optyka], Pryzmaty do celów
optycznych, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna
i hurtowa świadczona online okularów, okularów przeciwsłonecznych,
oprawek, etui i łańcuszków do okularów, soczewek korekcyjnych, soczewek kontaktowych, pojemników, soczewek optycznych oraz urządzeń i przyrządów optycznych, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, 44 Usługi optyczne, Usługi badania
wzroku [zakłady optyczne], Dopasowanie soczewek optycznych.

(591) niebieski, biały
(531) 08.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Lód. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347525
(220) 2021 05 24
(210) 529228
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoBe
(540)

(210) 529164

(591) zielony, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, sadownictwie, Nawozy, w szczególności nawozy
ogrodnicze stałe, zawiesinowe i płynne, Podłoża dla ogrodnictwa,
preparaty biologiczne dla rolnictwa i ogrodnictwa, 39 Usługi transportowe, magazynowanie, składowanie, konfekcjonowanie.

(111) 347524
(220) 2021 05 24
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) STOCZKO ADAM, Białystok (PL);
STOCZKO KAMIL, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPEL od 1998
(540)
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(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy
do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi
do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski
kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Błyszczyki do ust, Pomadki
do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów,
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów,
Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche
szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą do celów kosmetycznych,
Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty
perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki
eteryczne, Zestawy kosmetyków.
(111) 347526
(220) 2021 05 21
(210) 529243
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) TARGOŃSKI KRZYSZTOF, Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAUBER
(510), (511) 6 Silosy metalowe, 7 Maszyny rolnicze a zwłaszcza transportery do przemieszczania płodów rolnych, maszyny do czyszczenia płodów rolnych, 11 Instalacje i urządzenia do suszenia, 19 Silosy
niemetalowe.
(111) 347527
(220) 2021 05 21
(210) 529271
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wójtowa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 529221

(591) czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.01
(510), (511) 9 Komputery, Komputer tablet, Komputery procesowe,
Komputery pokładowe, Komputery podróżne, Komputery i sprzęt
komputerowy, Komputery kwantowe, Przenośne komputery, Netbooki [komputery], Komputery osobiste, Komputery przenośne, Podręczne komputery, Głośniki komputerowe, Klawiatury komputerowe,
Pamięci komputerowe, Modemy komputerowe, Pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], Sieci komputerowe, Programy kompute-
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rowe, Serwery komputerowe, Magistrale komputerowe, Taśmy komputerowe, Chipy komputerowe, Obudowy komputerów, Bufory
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Rysiki komputerowe, Terminale komputerowe, Interfejsy komputerowe, Systemy komputerowe, Myszki komputerowe, Moduły komputerowe, Sprzęt komputerowy, Obudowy komputerowe, Dyski komputerowe, Monitory
komputerowe, Podzespoły komputerowe, Drukarki komputerowe,
Chipsety komputerowe, Sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, Programy komputerowe do gier komputerowych, Komputery
kieszonkowe [PDA], Adaptery kart komputera, Podwodne komputery nurkowe, Komputery typu mainframe, Kable do komputerów,
Dżojstiki do komputerów, Okablowanie do komputerów, Plotery
do komputerów, Części do komputerów, Mikroukłady komputerowe
[chipy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne systemy
komputerowe, Monitory [sprzęt komputerowy], Komputerowe karty
sieciowe, Komputerowe koncentratory sieciowe, Komputerowe napędy dyskowe, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe urządzenia sterujące, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Komputerowe stacje robocze, Oprogramowanie komputerowe
[programy], Komputerowe stacje dokujące, Peryferyjne urządzenia
komputerowe, Szeregowe porty komputerowe, Równoległe porty
komputerowe, Komputerowe bazy danych, Komputerowe oprogramowanie układowe, Czyste dyski komputerowe, Sprzęt komputerowy [hardware], Komputerowe systemy operacyjne, Bezprzewodowe
peryferia komputerowe, Monitory [programy komputerowe], Nagrane programy komputerowe, Komputerowe mapy cyfrowe, Czyste
dyskietki komputerowe, Pobieralne gry komputerowe, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Dopasowane pokrowce na komputery, Napędy dysków do komputera, Karty graficzne do komputera, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Kontrolery klawiatur komputerowych, Dyski
gier komputerowych, Filtry ekranów komputerowych, Platformy
oprogramowania komputerowego, Serwery sieci komputerowych,
Futerały na komputery przenośne, Pokrowce przeciwkurzowe
na komputery, Komputery do nawigacji samochodowej, Komputery
do pojazdów bezzałogowych, Karty rozszerzeń do komputerów,
Aparatura interfejsowa do komputerów, Urządzenia wejściowe
do komputerów, Smartfony, Pokrowce na smartfony, Etui na smartfony, Programy na smartfony, Zasilacze do smartfonów, Wyświetlacze
do smartfonów, Ładowarki do smartfonów, Klawiatury do smartfonów, Oprogramowanie do smartfonów, Słuchawki do smartfonów,
Smartfony w kształcie zegarka, Skórzane pokrowce na smartfony,
Smartfony w postaci okularów, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Stacje dokujące do smartfonów, Lupy ekranowe do smartfonów,
Dżojstiki przystosowane do smartfonów, Zestawy słuchawkowe
do smartfonów, Aparaty fotograficzne do smartfonów, Słuchawki
douszne do smartfonów, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, Programy systemów operacyjnych do smartfonów, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Kijki
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, Paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, Obiektywy do aparatów fotograficznych
w smartfonach, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Etui z klawiaturą
do smartfonów, Bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, Smartbandy, Kable zapłonowe, Kable telefoniczne, Kable koncentryczne, Kable telekomunikacyjne, Kable taśmowe, Kable światłowodowe, Kable optyczne, Kable audio, Kable elektroniczne, Kable
elektroenergetyczne, Kable startowe, Kable SCART, Kable USB, Kable
wideo, Kable uziemiające, Modemy kablowe, Wiązki kablowe, Złącza
kablowe do kabli elektrycznych, Osłony kabli światłowodowych, Złącza kabli audio, Kable do baterii, Złącza do kabli, Kable typu jack, Kable do komputerów, Kable do mikrofonów, Kable elektryczne pośrednie, Kable do modemów, Kable do drukarek, Baterie, Baterie
litowe, Baterie litowo-jonowe, Terminale bateryjne, Baterie anodowe,
Adaptery baterii, Zestawy baterii, Ładowarki do baterii, Ładowarki
baterii elektrycznych, Dodatkowe zestawy baterii, Baterie do waporyzatorów, Ładowalne baterie elektryczne, Płyty do baterii, Baterie
do telefonów, Baterie do ponownego ładowania, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do baterii do laptopów, Sprzęt komputerowy, Sprzęt do wideokonferencji, Sprzęt audio, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt komputerowy [hardware], Gniazda przekaźnikowe,
Gniazdka elektryczne, Przenośne gniazda wtykowe, Elektryczne
gniazda wtyczkowe, Gniazdka do anten, Obudowy gniazdek elek-
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trycznych, Zdalnie sterowane gniazdka, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Elektryczne wtyczki, gniazdka i inne kontakty, Gniazdka elektryczne zawierające timery, Gniazda do zasilania
energią elektryczną, Gniazda telewizyjne, Gniazda telefoniczne,
Gniazda tranzystorów, Gniazda przełączające [elektryczne], Osłony
do gniazdek elektrycznych, Elektryczne gniazdka i kontakty, Gniazdka do golarek elektrycznych, Kamery wideo, Telewizyjne kamery, Kamery telewizyjne, Osłona na kamerę, Kamery aktywowane ruchem,
Kamery do pojazdów, Gogle z kamerą, Kamery 360-stopniowe, Stojaki do kamer wideo, Obiektywy do kamer wideo, Kamery pokładowe,
Karty graficzne, Karty dźwiękowe, Karty kodowane, Karty chipowe,
Karty laserowe, Optyczne karty, Karty SIM, Karty pamięciowe, Karty
USB, Karty rozszerzenia, Czytniki kart USB, Czytniki kart pamięci,
Urządzenia do transmisji, Urządzenia do transmisji sygnału, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do transmisji głosu, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji
radiowej, Kable do transmisji sygnału elektrycznego, Anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, Uchwyty do aparatów fotograficznych, Uchwyty samochodowe do telefonów, Uchwyty na telefony komórkowe,
Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty
ścienne dla monitorów telewizyjnych, Uchwyty bezpiecznikowe,
Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk,
Uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów, Uchwyty
do kamer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę rozdzielczą
na telefony komórkowe, Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń
nawigacyjnych, Uchwyty do głośników, Kaski dla rowerzystów, Prędkościomierze rowerowe, Systemy nawigacji satelitarnej do rowerów,
Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Drukarki, Głowice drukarek, Kable do drukarek, Laserowe drukarki kolorowe, Stojaki
do drukarek, Programy do drukarek, Cyfrowe drukarki kolorowe, Drukarki kolorowe, Drukarki fotograficzne, Podkładki pod myszy komputerowe, Podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [nakrycia głowy], Czapki
[nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież],
Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież],
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież],
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież],
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież
pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca,
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież],
Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań
[odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu
sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, Cheongsams [chińskie sukienki],
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane
koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane
na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie,
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe,
Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze
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skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane,
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane,
Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Ocieplane
kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze,
Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [paszki], Chustki na głowę, Czapki
wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty,
szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne,
Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, 35
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów, Komputery, Komputer tablet, Komputery procesowe, Komputery pokładowe, Komputery podróżne, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery kwantowe, Przenośne komputery, Netbooki
[komputery], Komputery osobiste, Komputery przenośne, Podręczne
komputery, Głośniki komputerowe, Klawiatury komputerowe, Pamięci komputerowe, Modemy komputerowe, Pamięci komputerowe
[sprzęt komputerowy], Sieci komputerowe, Programy komputerowe,
Serwery komputerowe, Magistrale komputerowe, Taśmy komputerowe, Chipy komputerowe, Obudowy komputerów, Bufory komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Rysiki komputerowe, Terminale komputerowe, Interfejsy komputerowe, Systemy komputerowe,
Myszki komputerowe, Moduły komputerowe, Sprzęt komputerowy,
Obudowy komputerowe, Dyski komputerowe, Monitory komputerowe, Podzespoły komputerowe, Drukarki komputerowe, Chipsety
komputerowe, Sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, Programy komputerowe do gier komputerowych, Komputery kieszonkowe [PDA], Adaptery kart komputera, Podwodne komputery nurkowe, Komputery typu mainframe, Kable do komputerów, Dżojstiki
do komputerów, Okablowanie do komputerów, Plotery do komputerów, Części do komputerów, Mikroukłady komputerowe [chipy],
Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne systemy komputerowe, Monitory [sprzęt komputerowy], Komputerowe karty sieciowe, Komputerowe koncentratory sieciowe, Komputerowe napędy
dyskowe, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe
urządzenia sterujące, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
Komputerowe stacje robocze, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe stacje dokujące, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Szeregowe porty komputerowe, Równoległe porty komputerowe,
Komputerowe
bazy
danych,
Komputerowe
oprogramowanie układowe, Czyste dyski komputerowe, Sprzęt
komputerowy [hardware], Komputerowe systemy operacyjne, Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Monitory [programy komputerowe], Nagrane programy komputerowe, Komputerowe mapy
cyfrowe, Czyste dyskietki komputerowe, Pobieralne gry komputerowe, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Dopasowane pokrowce
na komputery, Napędy dysków do komputera, Karty graficzne
do komputera, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się
z komputerami lub sieciami komputerowymi, Kontrolery klawiatur
komputerowych, Dyski gier komputerowych, Filtry ekranów komputerowych, Platformy oprogramowania komputerowego, Serwery sieci komputerowych, Futerały na komputery przenośne, Pokrowce
przeciwkurzowe na komputery, Komputery do nawigacji samochodowej, Komputery do pojazdów bezzałogowych, Karty rozszerzeń
do komputerów, Aparatura interfejsowa do komputerów, Urządzenia
wejściowe do komputerów, Smartfony, Pokrowce na smartfony, Etui
na smartfony, Programy na smartfony, Zasilacze do smartfonów, Wyświetlacze do smartfonów, Ładowarki do smartfonów, Klawiatury
do smartfonów, Oprogramowanie do smartfonów, Słuchawki
do smartfonów, Smartfony w kształcie zegarka, Skórzane pokrowce
na smartfony, Smartfony w postaci okularów, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Stacje dokujące do smartfonów, Lupy ekrano-
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we do smartfonów, Dżojstiki przystosowane do smartfonów, Zestawy słuchawkowe do smartfonów, Aparaty fotograficzne
do smartfonów, Słuchawki douszne do smartfonów, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie ochronne dostosowane
do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, Programy systemów operacyjnych do smartfonów, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, Paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, Obiektywy do aparatów fotograficznych w smartfonach, Etui typu Flip Cover
do smartfonów, Etui z klawiaturą do smartfonów, Bezprzewodowe
podkładki ładujące do smartfonów, Smartbandy, Kable zapłonowe,
Kable telefoniczne, Kable koncentryczne, Kable telekomunikacyjne,
Kable taśmowe, Kable światłowodowe, Kable optyczne, Kable audio,
Kable elektroniczne, Kable elektroenergetyczne, Kable startowe, Kable SCART, Kable USB, Kable wideo, Kable uziemiające, Modemy kablowe, Wiązki kablowe, Złącza kablowe do kabli elektrycznych, Osłony kabli światłowodowych, Złącza kabli audio, Kable do baterii,
Złącza do kabli, Kable typu jack, Kable do komputerów, Kable do mikrofonów, Kable elektryczne pośrednie, Kable do modemów, Kable
do drukarek, Baterie, Baterie litowe, Baterie litowo-jonowe, Terminale
bateryjne, Baterie anodowe, Adaptery baterii, Zestawy baterii, Ładowarki do baterii, Ładowarki baterii elektrycznych, Dodatkowe zestawy baterii, Baterie do waporyzatorów, Ładowalne baterie elektryczne, Płyty do baterii, Baterie do telefonów, Baterie do ponownego
ładowania, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do baterii
do laptopów, Sprzęt komputerowy, Sprzęt do wideokonferencji,
Sprzęt audio, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt komputerowy [hardware], Gniazda przekaźnikowe, Gniazdka elektryczne, Przenośne
gniazda wtykowe, Elektryczne gniazda wtyczkowe, Gniazdka do anten, Obudowy gniazdek elektrycznych, Zdalnie sterowane gniazdka,
Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Elektryczne
wtyczki, gniazdka i inne kontakty, Gniazdka elektryczne zawierające
timery, Gniazda do zasilania energią elektryczną, Gniazda telewizyjne, Gniazda telefoniczne, Gniazda tranzystorów, Gniazda przełączające [elektryczne], Osłony do gniazdek elektrycznych, Elektryczne
gniazdka i kontakty, Gniazdka do golarek elektrycznych, Kamery wideo, Telewizyjne kamery, Kamery telewizyjne, Osłona na kamerę,
Kamery aktywowane ruchem, Kamery do pojazdów, Gogle z kamerą,
Kamery 360-stopniowe, Stojaki do kamer wideo, Obiektywy do kamer wideo, Kamery pokładowe, Karty graficzne, Karty dźwiękowe,
Karty kodowane, Karty chipowe, Karty laserowe, Optyczne karty, Karty SIM, Karty pamięciowe, Karty USB, Karty rozszerzenia, Czytniki kart
USB, Czytniki kart pamięci, Urządzenia do transmisji, Urządzenia
do transmisji sygnału, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia
do transmisji głosu, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia
do bezprzewodowej transmisji radiowej, Kable do transmisji sygnału
elektrycznego, Anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, Uchwyty do aparatów fotograficznych, Uchwyty samochodowe do telefonów, Uchwyty
na telefony komórkowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, Uchwyty bezpiecznikowe, Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Uchwyty do mocowania przystosowane
do komputerów, Uchwyty do kamer montowanych do kasków,
Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty
na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty do głośników, Kaski dla rowerzystów, Prędkościomierze rowerowe, Systemy
nawigacji satelitarnej do rowerów, Systemy nawigacji GPS do użytku
z rowerami, Drukarki, Głowice drukarek, Kable do drukarek, Laserowe
drukarki kolorowe, Stojaki do drukarek, Programy do drukarek, Cyfrowe drukarki kolorowe, Drukarki kolorowe, Drukarki fotograficzne,
Podkładki pod myszy komputerowe, Podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, Fotele, Fotele biurowe, Rozkładane fotele,
Krzesła, fotele z rozkładanym oparciem, Biurka, Biurka i stoły, Odzież,
Bluzy dresowe, Spodnie dresowe, T-shirty z krótkim rękawem .

(111) 347528
(220) 2021 05 21
(210) 529272
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) GRUPA BURKIETOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Odolanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki niemetalowe, 37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi instalacyjne, 40 Obróbka materiałów, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna,
42 Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 347529
(220) 2021 05 21
(210) 529273
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) GRUPA BURKIETOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Odolanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURKIETOWICZ
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki niemetalowe, 37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi instalacyjne, 40 Obróbka materiałów, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna,
42 Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 347530
(220) 2021 05 21
(210) 529276
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) NIEZALEŻNE POLSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB WOLNYCH MEDIÓW
(540)

(591) grafitowy, granatowy, ciemnoszary
(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe, 41 Edukacja, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Usługi naukowe i technologiczne oraz związane
z nimi badania i projektowanie, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 45 Usługi osobiste i społeczne
świadczone przez inne osoby w celu zaspokojenia potrzeb jednostek.
(111) 347531
(220) 2021 05 21
(210) 529279
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) PAINT-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profil
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(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 2 Barwniki, barwniki do drewna, farby i farby mocno
rozcieńczone, akrylowe farby na bazie wody, barwniki do obuwia,
farby olejne do użytku w sztuce, farby wodne do użytku w sztuce,
farby wodne, rozcieńczalniki do farb, utrwalacze do akwareli, próbki
farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania
kolorów, bejce do skóry, bejce, bejce do drewna barwniki w postaci
piasków do odnawiania mebli, biel cynkowa, biel ołowiana, emalie
do malowania, emalie [lakiery], emulsje srebrne, farby ceramiczne,
gumożywice, koloranty, lakiery i pokosty, lakiery do powlekania brązem, papier do barwienia jajek wielkanocnych, proszki do srebrzenia,
rozcieńczalniki do lakierów, srebrna pasta, wiążące środki do farb,
tusze do drukarek i fotokopiarek, utrwalacze, 16 Miseczki na farby
wodne dla artystów, nalepki naklejki [materiały piśmienne], akwarele, bloki [artykuły papiernicze], brokat do celów biurowych, deski kreślarskie [rysownice, etykiety z papieru lub kartonu, fiszki [materiały
piśmienne], folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, folia z tworzyw sztucznych do opakowania, karton,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, książeczki do kolorowania, kuwety malarskie, linijki rysownicze, materiały do pisana, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu,
notatniki, ołówki, ołówki węglowe, papier, papier do malowania i kaligrafii, papier do pisania, papier do zawijania, papier parafinowy,
papier świecący, papier w arkuszach, pastele, pędzle, pędzle do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka z papieru łub kartonu, pudełka z farbami, rysiki, rysunki, sztalugi malarskie, zakładki do stron,
zakładki do książek, afisze, Plakaty z papieru lub kartonu, atrament,
cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, formy do gliny modelarskiej [
materiały dla artystów], grafity do ołówków, gumki do ścierania, kalka kopiująca, kalka płócienna, kasetki na biurko na materiały biurowe, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów,
kreda w sprayu, kreda krawiecka, kreda do pisania, kreda do znakowania, materiały piśmienne, modelina polimerowa, ołówki na grafit,
palety dla malarzy, papier filtracyjny, papier mâché, papier przebitkowy, pióra i długopisy, płótna malarskiej, pojemniki na ołówki, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, szablony [ artykuły piśmienne],
taśma klejąca, torby papierowe, tkaniny introligatorskie, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, zestawy rysunkowe, zeszyty do pisania lub rysowania, 18 Parasole, plecaki, torby,
torby na zakupy, 25 Rękawiczki skarpetki, stroje przeciwdeszczowe,
szale, chustki na głowę, koszule, koszule z krótkim rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, maski na oczy do spania, mycki, Piuski,
nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, opaski
na głowę, pulowery, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, fartuchy, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, skarpetki wchłaniające
pot, 41 Dostarczanie filmów do pobrania i nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne,
kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie kursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie widowisk, pozowanie dla artystów, produkcja widowisk, przekazywanie know-how, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, usługi kaligrafii, usługi muzeów, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych,
wypożyczanie dzieł sztuki, zapewnianie rankingów użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, administrowanie konkursami, produkcja mikrofilmów.
(111) 347532
(151) 2021 10 06

(220) 2021 05 21
(441) 2021 06 21

(210) 529290
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) śMietek
(540)

Nr 5/2022

(540) TOSTOLANDIA
(540)

(591) żółty, czerwony, biały
(531) 24.09.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Chleb (tosty).
(111) 347536
(220) 2021 05 24
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) NOWAK MARIUSZ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA FALI
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, jasnoniebieski, niebieski,
granatowy, ciemnoszary, zielony
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 Obróbka (przetwarzanie) odpadów, 41 Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka).
(111) 347533
(220) 2021 05 21
(210) 529291
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) TARGOŃSKI KRZYSZTOF, Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAUBER
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Silosy metalowe, 7 Maszyny rolnicze a zwłaszcza transportery do przemieszczania płodów rolnych, maszyny do czyszczenia płodów rolnych, 11 Instalacje i urządzenia do suszenia, 19 Silosy
niemetalowe.
(111) 347534
(220) 2021 05 21
(210) 529296
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY TRANSMISJI
DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEKNISKA
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.
(111) 347535
(220) 2021 05 24
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) GIBAŁA ADAM, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 529312

(210) 529356

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 18.03.23, 26.07.25, 29.01.04
(510), (511) 12 Barki [łodzie], Łodzie motorowe, 39 Czarterowanie łodzi, Czarterowanie jachtów, Czarterowanie jednostek pływających,
jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Usługi czarterowania
jachtów i łodzi, Usługi w zakresie czarterowania jachtów, Wynajem
łodzi, Usługi w zakresie planowania wycieczek, Usługi rezerwacji
w zakresie wycieczek.
(111) 347537
(220) 2021 05 24
(210) 529359
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, biały, szary, zielony, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.09.11, 20.01.17, 26.13.25
(510), (511) 39 Prowadzenie biur turystycznych oraz usługi w dziedzinach: organizowania turystyki i zwiedzania, organizowania podróży
i wycieczek, kolonii, wycieczek szkolnych, trampingu, spływów kajakowych, rajdów pieszych, rowerowych, kajakowych i żeglarskich,
transportu autokarowego, rezerwacji miejsc podróży, transportu,
miejsc na wycieczki, Usługi z zakresu organizowania i prowadzenia
obozów sportowych, wakacyjnych, wypoczynku, konferencji, zjazdów, zawodów sportowych, usługi z zakresu informacji o imprezach
rozrywkowych, o rekreacji, o wypoczynku, o obiektach turystycznych i o biurach podróży.
(111) 347538
(220) 2021 05 24
(210) 529361
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) OPTYK I.W. SALA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTYK SALA
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Okulary,
okulary słoneczne I soczewki kontaktowe, Futerały na okulary, Woreczki na okulary, Okulary dla dzieci, Szkła przeciwsłoneczne nakła-
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dane na okulary, Okulary, Okulary polaryzacyjne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary korekcyjne, Etui na okulary,
Optyczne artykuły, Szkła optyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, oprawki do okularów, artykuły optyczne oraz
etui i futerały na okulary, 44 Usługi optyczne, Usługi medyczne w zakresie okulistyki.

(111) 347539
(220) 2021 05 24
(210) 529362
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) OPTYK I.W. SALA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTYK SALA od 1965 r.
(540)

(591) szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.06, 27.05.01,
16.03.13
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Okulary,
okulary słoneczne I soczewki kontaktowe, Futerały na okulary, Woreczki na okulary, Okulary dla dzieci, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Okulary, Okulary polaryzacyjne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary korekcyjne, Etui na okulary,
Optyczne artykuły, Szkła optyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, oprawki do okularów, artykuły optyczne oraz
etui i futerały na okulary, 44 Usługi optyczne, Usługi medyczne w zakresie okulistyki.
(111) 347540
(220) 2021 05 24
(210) 529376
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HYDROBUDOWA WOCŁAWEK
(540)

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Reklama, Doradztwo w zakresie gospodarowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Usługi marketingowe, 37 Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Budownictwo podwodne, Budownictwo portowe, Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Asfaltowanie,
Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Nadzór budowlany, Naprawy podwodne, Rozbiórka budynków, Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie
kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa budowlanego, Budowa falochronów, Budowa i konserwacja rurociągów, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej.
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(111) 347541
(220) 2021 05 24
(210) 529383
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) CLINIC 4CAR-STUDIO AUTO KOSMETYKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Clinic4Car
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo
handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakresie towarów: środki i preparaty do prania, mycia, czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone,
Dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, Odmrażacze do szyb i zamków, Skrobaczki do szyb, Szczotki do śniegu, Płyny do spryskiwaczy
pojazdów mechanicznych, Pudła i torby do pakowania prezentów,
Preparaty i impregnaty do zabezpieczania oraz regeneracji lakieru, metalu, plastiku, winylu i gumy, Środki czyszczące do usuwania
owadów z karoserii pojazdów mechanicznych, Czernidła do opon,
rękawice, szczotki, szczoteczki i pędzle do czyszczenia i mycia pojazdów mechanicznych, Szczotki, płyny i preparaty do czyszczenia felg,
preparaty zabezpieczające do lakieru, tworzyw sztucznych i szkła,
ściereczki i ręczniki do czyszczenia, osuszania oraz polerowania pojazdów mechanicznych, ściereczki i preparaty do czyszczenia szyb,
powłoki ceramiczne do zabezpieczania lakieru, powłoki ochronne
do lakieru, kwaśna piana aktywna do mycia pojazdów mechanicznych, szampony samochodowe, preparaty do usuwania asfaltu, kleju, smaru, żywicy z elementów lakierowanych, plastikowych, szyb
i silnika, Preparaty do czyszczenia i zabezpieczania opon i elementów gumowych, pasty ścierne, pasty polerskie i glinki do pojazdów
mechanicznych, preparaty i akcesoria do renowacji lamp pojazdów
mechanicznych, lakiery i materiały lakiernicze, Rozcieńczalniki do lakierów i farb, Lakiery do plastiku, preparaty zapobiegające matowieniu metalu, Powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, Preparaty
zabezpieczające do metali, Smary przeciwrdzewne, Środki i taśmy
antykorozyjne, Impregnaty do tkanin, odświeżacze samochodowe,
zapachy i neutralizatory zapachu do pojazdów mechanicznych, woski i mleczka do polerowania, maszyny polerskie, polerskie: pady,
gąbki, głowice, stożki, dyski, kule, aplikatory, futra, talerze oporowe, talerze mocujące, przedłużki, przekładki i fartuchy, mocowania
głowic polerskich, podkładki do mocowania tarcz polerskich, dyski
wsporcze do gąbek i futer polerskich, taśmy maskujące i ochronne
do polerowania, papiery, krążki i płatki ścierne, talerze i korki szlifierskie, odkurzacze do pojazdów mechanicznych, myjki ciśnieniowe,
mierniki lakieru, promienniki lakiernicze, lampy inspekcyjne, lampy
stojące, lampy podwieszane, czołówki, stojaki do lamp, opryskiwacze, pianownice, pędzle, torby i organizery na kosmetyki samochodowe, maty zabezpieczające na dywaniki pojazdów mechanicznych,
maty samochodowe, ładowarki samochodowe, uchwyty na telefony,
skrobaczki do ściągania naklejek, 37 Mycie, czyszczenie i konserwacja samochodów oraz pojazdów, Lakierowanie, Zabezpieczanie pojazdów przed korozją, Wypożyczanie maszyn do mycia, czyszczenia
i konserwacji samochodów oraz pojazdów, Doradztwo w zakresie
mycia, czyszczenia i konserwacji samochodów oraz pojazdów, 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń.
(111) 347542
(220) 2021 05 26
(210) 529392
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOLDEN BUH
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń do palenia, Tytoń do żucia, Tytoń
do skręcania papierosów, Pojemniki na tytoń, Artykuły tytoniowe,
Gilzy papierosowe, Bibułki i papier do papierosów, Bibułki do rolowania papierosów, Cygara, Filtry do papierosów.
(111) 347543
(220) 2021 05 25
(210) 529415
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) YAMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yammy
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(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 02.05.30, 01.15.15, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, 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, Usługi hotelowe, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Usługi rezerwacji pokojów, 45 Licencjonowanie koncepcji
franczyznowych, jako usługi prawne.
(111) 347544
(220) 2021 05 25
(210) 529430
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
26.04.02, 25.05.02, 08.01.22, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 30 Aromaty do ciast, Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Aromaty w formie sosów w proszku, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, Ciasta,
Ciasta czekoladowe, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta z bakaliami,
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, Ciasto na brownie, Ciasto na wypieki, Ciasto
w proszku, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada
na polewy lub posypki, Czekolada w proszku, Czekoladowe ozdoby do ciast, Dekoracje cukiernicze do ciast, Dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, Desery czekoladowe, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Dodatki smakowe i przyprawy,
Ekstrakty czekoladowe, Gotowe desery jako wyroby cukiernicze,
Gotowe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe mieszanki do pieczenia, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe sosy,
Kremy czekoladowe, Mieszanka do ciasta, Mieszanki ciasta, Mieszanki do przyrządzania ciasteczek czekoladowych typu brownie,
Mieszanki do sporządzania ciast, Mieszanki do sporządzania sosów,
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Nadzienia czekoladowe
do wyrobów piekarniczych, Nadzienia na bazie czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Preparaty aromatyczne
do ciast, Preparaty aromatyczne do wypieków, Pasty czekoladowe,
Pasty na bazie czekolady, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy
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cukiernicze, Polewy do lodów, Polewy o smaku czekoladowym, Preparaty do ciast, Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty na bazie kakao, Preparaty
z kakao, Produkty na bazie czekolady, Proszki do wyrobu ciast, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie dekoracje
do ciast, Słodkie polewy i nadzienia, Sos czekoladowy, Syrop czekoladowy, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby
piekarnicze, Wyroby z kakao, Żywność na bazie kakao.

(111) 347545
(220) 2021 05 25
(210) 529444
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) YAMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yammy
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 02.09.08, 26.13.99
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, 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, Usługi hotelowe, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Usługi rezerwacji pokojów, 45 Licencjonowanie koncepcji
franczyzowych, jako usługi prawne.
(111) 347546
(220) 2021 05 25
(210) 529448
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta CIASTO MARCHEWKOWE AROMATYCZNE PYSZNA
KLASYKA 16 PORCJI
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy,
czarny, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 08.01.15, 08.01.17, 05.09.01,
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05.09.22, 05.03.11, 05.03.15, 05.07.06, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12,
26.01.18, 26.01.22, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 26.13.01, 25.01.19
(510), (511) 30 Ciasta, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta z bakaliami,
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Gotowe desery jako
wyroby cukiernicze, Gotowe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe
mieszanki do pieczenia, Mieszanka do ciasta, Mieszanki ciasta, Mieszanki do sporządzania ciast, Mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty do ciast, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Proszki
do wyrobu ciast, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze.
(111) 347547
(220) 2021 05 25
(210) 529449
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta BUDYŃ SMAK
(540)
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(510), (511) 30 Aromaty do ciast, Aromaty do żywności, Aromaty waniliowe, Artykuły spożywcze ze zbóż, Brązowy cukier, Ciasta, Ciasta
gotowe do pieczenia, Ciasta z bakaliami, Ciasta z kremem, Ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Cukier, Cukier Biały,
Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki smakowe i przyprawy, Gotowe desery jako wyroby cukiernicze, Gotowe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe mieszanki do pieczenia, Koncentrat mąki do żywności, Krem budyniowy w proszku, Mieszanka do ciasta, Mieszanki
ciasta, Mieszanki do kremu budyniowego, Mieszanki do sporządzania ciast, Mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, Musy, Musy deserowe, Nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast,
Naturalne substancje słodzące, Preparaty aromatyczne do ciast,
Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty do ciast, Preparaty
do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty przyprawowe, Preparaty z glukozy do celów spożywczych, Produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, Produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, Proszki do wyrobu ciast, Przyprawy, Przyprawy
do pieczenia, Słodkie dekoracje do ciast, Słodkie polewy i nadzienia,
Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Wyroby cukiernicze,
Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy.

(111) 347549
(220) 2021 05 27
(210) 529452
(151) 2021 11 03
(441) 2021 06 28
(732) BANASZKIEWICZ MACIEJ MOBAPKI.PL-LIDER APLIKACJI
MOBILNYCH, Rzerzęczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MojaKoja
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 26.13.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.22,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 08.01.19, 08.07.15, 11.01.02, 11.03.02,
11.03.05, 11.03.10, 11.03.20, 25.01.19
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako
podstawowy składnik, Budynie deserowe, Budyń w proszku, Budynie deserowe w proszku, Desery czekoladowe, Gotowe desery jako
wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, Preparaty na bazie kakao, Preparaty z kakao, Produkty
na bazie czekolady, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Żywność na bazie kakao.
(111) 347548
(220) 2021 05 25
(210) 529451
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy,
czarny, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.22, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.12, 05.03.11, 05.03.14, 08.01.15, 11.03.09, 11.03.20, 25.01.19

(591) brązowy, żółty
(531) 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie.
(111) 347550
(220) 2021 05 26
(210) 529468
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KARED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IKAR
(510), (511) 9 Komputerowe systemy sterowania i nadzoru, elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolno-sterujące, urządzenia do układów automatyki, urządzenia automatyki przełączania zasilań, synchronizacji, sterowniki mikroprocesorowe, urządzenia systemów
sterowania i nadzoru, wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, Instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja układów automatyki
sterowania i nadzoru, przełączania zasilań, synchronizacji, elektrycznych urządzeń i przyrządów kontrolno-sterujących, pomiarowych,
monitorujących, Urządzeń do łączenia obiektów elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznych do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, sterowników automatyki
przemysłowej, urządzeń automatyki przełączania zasilań, systemów
sterowania i nadzoru, elektrycznych urządzeń do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 42 Usługi w zakresie tworzenia
komputerowych systemów sterowania i nadzoru, programów do wizualizacji procesów technologicznych i przemysłowych, nadzoru
i sterowania procesami, gromadzenia i archiwizacji danych, raportowania i sporządzania zapisów graficznych, integracja urządzeń
do pracy z systemami nadzoru i sterowania.
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(111) 347551
(220) 2021 05 26
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) JANIK BEATA 4HOME, Posądza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4HOME
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 529483

(591) czerwony, czarny
(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż: okien, drzwi, parapetów, rolet, moskitier,
markiz, żaluzji, bram garażowych, podłóg, 37 Montaż drzwi i okien
oraz: parapetów, rolet, moskitier, markiz, żaluzji, bram garażowych,
podłóg.
(111) 347552
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Heltiso
(540)

(210) 529485

Nr 5/2022

(111) 347555
(220) 2021 05 28
(210) 529498
(151) 2021 11 03
(441) 2021 06 28
(732) KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA THE LA, Nowy Dwór
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Pierścionki, Wisiorki,
Zawieszki jako biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Klipsy, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Biżuteria w postaci koralików, Amulety,
Ozdoby [biżuteria], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Zegary
i zegarki, Broszki [biżuteria], Breloczki do kluczy.
(111) 347556
(220) 2021 05 27
(210) 529516
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karta SmaczneGO!
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi,
Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.
(111) 347553
(220) 2021 05 26
(210) 529490
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAPP
(510), (511) 30 Mąka i produkty zbożowe, Przekąski na bazie zbóż,
Herbatniki-ciasteczka, Popcorn, Ciastka, Wyroby piekarnicze, Pączki, Brownie-ciastka czekoladowe, Ciasta, Tarty, Preparaty do wyrobu
produktów piekarniczych, Wyroby cukiernicze, Czekoladki wykonane z cukru, Batoniki, Karmel, Krówki-cukierki, Lody, Lody wegańskie,
Lody wodne, Mrożone wyroby cukiernicze, Mrożone jogurty, Sorbety, Desery lodowe, Desery gotowe, Polewy w postaci syropu, Sosy .
(111) 347554
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) WALUŚ KRZYSZTOF, Kęty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drew-inwest
(540)

(210) 529497

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.05, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.22
(510), (511) 19 Drewniane elementy konstrukcyjne budynków, 42
Projektowanie budynków i konstrukcji budowlanych.

(591) błękitny, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, Kodowane karty lojalnościowe, Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, Karty kodowane, Kodowane karty plastikowe, Kodowane karty magnetyczne,
Karty płatnicze kodowane magnetycznie, Karty kodowane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży, Urządzenia do weryfikacji
danych na magnetycznie kodowanych kartach, Mobilne aplikacje, 35
Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Administrowanie programami członkowskimi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
36 Obsługa kart do transakcji płatniczych, Usługi finansowe świadczone przy użyciu kart, Przetwarzanie płatności elektronicznych
dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, Wydawanie kart
do płatności elektronicznych w związku z programami bonusowymi
i programami nagród, Emisja bonów wartościowych jako nagroda
za lojalność klienta, Emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, Emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, Emisja talonów, kuponów i bonów
wartościowych, Emisja kart przedpłaconych, Wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie bonów używanych jako pieniądze, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie płatniczych kart upominkowych, Rejestrowanie
transakcji w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami .

Nr 5/2022
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(111) 347557
(220) 2021 05 27
(210) 529517
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) CUPSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZGRAM.PL
(540)

(591) niebieski, fioletowy, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki z krótkim rękawem, Bandany na szyję,
Bokserki, Body [bielizna], Czapki [nakrycia głowy], Fartuchy [odzież],
Legginsy, Sandały, Spódnice, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi graficzne, Wynajmowanie serwerów WWW, Wzornictwo przemysłowe.
(111) 347558
(220) 2021 05 28
(210) 529523
(151) 2021 11 03
(441) 2021 06 28
(732) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, biały
(531) 11.03.18, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.
(111) 347559
(220) 2021 05 28
(210) 529524
(151) 2021 11 03
(441) 2021 06 28
(732) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, biały
(531) 11.03.18, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.
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(111) 347560
(220) 2021 05 28
(210) 529525
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYMFONIA
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania
procesami biznesowymi, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramowanie do zarządzania
wydajnością firmy, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
do zarządzania finansami, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Komputery
i sprzęt komputerowy, Magnetyczne nośniki danych, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Notesy elektroniczne, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania,
Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Programy komputerowe, Płyty pamięci, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, 16 Druki, Formularze [blankiety, druki], Instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego, Katalogi dotyczące oprogramowania komputerowego, Podręczniki instruktażowe
do komputerów, Programy komputerowe w formie drukowanej, 35
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze, informacyjne
i konsultingowe w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu,
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rachunkowość,
księgowość i audyt, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo związane z audytem, Audyt działalności gospodarczej, Audyt
przedsiębiorstw, 38 Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Usługi
komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, Elektroniczna
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, 41 Kursy szkoleniowe, Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie użytkowania
programów komputerowych, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania
oprogramowania komputerowego, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe dotyczących obsługi programów komputerowych, w tym również jako publikacje elektroniczne on-line, Usługi
edukacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności gospodarczej, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów
komputerowych i oprogramowania komputerowego, Edukacja,
Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi edukacyjne dotyczące
technologii informacyjnej, 42 Usługi doradcze, informacyjne i konsultingowe w zakresie programowania i oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, Projektowanie rozwiązań informatycznych dla firm, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, Pomoc w zakresie technologii
informacyjnej, Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Udostępnianie
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Powielanie oprogramowania komputerowego,
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego i informatycznego, Analizy systemów komputerowych.
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PRZEDŁUŻENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 254959
(111) 077441
(111) 264701
(111) 256294
(111) 088797
(111) 165649
(111) 168025
(111) 166398
(111) 168160
(111) 257704
(111) 284219
(111) 167134
(111) 259806
(111) 255975
(111) 080005
(111) 277232
(111) 277233
(111) 256699
(111) 256698
(111) 256700
(111) 253317
(111) 050315
(111) 253316
(111) 253318
(111) 253319
(111) 253313
(111) 257104
(111) 168158
(111) 254057
(111) 255330
(111) 207851
(111) 075605
(111) 167046
(111) 162764
(111) 076864
(111) 255223
(111) 264607
(111) 076251
(111) 257456
(111) 164377
(111) 078136
(111) 172861

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

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 3: środki czyszczące,
materiały szorujące i polerujące,
środki czyszczące rury ściekowe;
4: smary i kleje zawarte w tej klasie; 6: drabiny metalowe i sprzęt
podnoszący i podtrzymujący, zawory sterujące przepływem płynów zawarte w tej klasie, krążki
linowe, części i ramy odbierające,
tuleje, pasy, napędowe łańcuchy
rolkowe, łańcuchy drabinkowe,
łańcuchy rolkowe, koła pasowe, podstawy silnika, narzędzia
łańcuchowe, klucze, kołnierze
nastawcze, piasty i klucze oprawowe, wsporniki, imadła, urządzenia do transportu kołowego,
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sprzęt instalacyjno-wodociągowy, sprzęt do gwintowania rur,
kule i stożki do zaworów, odkuwki, stoły warsztatowe, skrzynki
narzędziowe, sprzęt spawalniczy,
urządzenia i przyrządy związane
ze składowaniem i organizacją
składowania, systemy półkowe
oraz sprzęt i akcesoria do nich
sprzedawane osobno lub w zestawach, sprzęt i umeblowanie
do konstrukcji składowania, konstrukcje podtrzymujące anteny
i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie; 7: alternatory, kompresory,
przyłącza kompresorów, urządzenia do usuwania odpadków
i akcesoria do nich, urządzenia
do ograniczania odpadków i akcesoria do nich, sprzęgła włączane w ruchu, hamulce, przenośniki,
sprzęgła stałe, systemy zasilania
awaryjnego, maszyny do mielenia, urządzenia do testowania
i analiz oleju, sprzęt do ultradźwiękowego spawania, łączenia,
monitorowania, czyszczenia i testowania, spawarki i sprzęt spawalniczy, wieszaki, instrumenty
i sprzęt do kontroli jakości, urządzenia natryskujące, uszczelniacze mechaniczne, separatory mokre i suche, zawory, rozruszniki,
szpule, piły i akcesoria do nich,
szlifierki, tokarki, wiertarki i wiertarki pionowe oraz akcesoria i dodatki do nich, kolektory trocin,
odtłuszczacze, silniki elektryczne
oraz akcesoria i dodatki do nich,
nie do stosowania w pojazdach
lądowych, urządzenia redukcyjne, przekładnie, silniki indukcyjne, blokady wsteczne wału
w pompach turbinowych, pasy
klinowe, koła pasowe, napędy pasowe, wałki rozrządu, podziałowe
jednostki napędowe, wentylatory
do silników, generatory zawarte
w tej klasie, tablice przełącznikowe, pompy wodne, dmuchawy,
polerki światłowodowe, łożyska,
uszczelniacze do łożysk, łożyska
ślizgowe dzielone, łożyska ślizgowe kołnierzowe, odkurzacze; 8:
narzędzia ręczne przemysłowe,
profesjonalne i dla majsterkowiczów oraz akcesoria do nich,
klucze dynamometryczne; 9:
elektryczne mierniki czasu i termostaty, urządzenia elektryczne,
elektryczne elementy grzejne,
oporniki elektryczne, zawory sterujące elektromagnetyczne zawory selenoidalne, strojące urządzenia indukcyjne, części elektryczne
wykonane z tworzywa, przepływomierze zawarte w tej klasie,
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elektryczne elementy oporowe,
zapłony, elektryczne transformatory przekaźnikowe, przełączniki, sterowniki ciepła, chłodzenia
i zamrażania, termostaty, zawory
do termostatów, kalibratory, terminale hermetyczne, wskaźniki
pozycyjne, płytki montażowe:
oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie na CD-ROMach
związane z zarządzaniem bazami
danych, urządzenia kondensacyjne, systemy sterowania klimatyzacją i przestrzenią zamkniętą,
kontraktory, kondensatory i urządzenia kondensacyjne, sterowniki, sterowniki urządzeń, sterowniki używane w zamrażaniu,
ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji, kolektory danych, napędy,
analizatory, urządzenia do testowania liczników elektrycznych,
zasilacze elektryczne, łączniki,
puszki przełącznikowe i rozgałęźne, armatura, przerywacze, rozruszniki, elektryczne przedłużacze, obudowy elektryczne, stacje
pilotujące i sterownicze, wtyki
i odbiorniki, puszki przelotowe,
pręty oświetleniowe, łączniki
elektryczne, szpule z napędem
silnikowym, puszki i przełączniki
wypustowe elektryczne zawarte w tej klasie, złącza, oprogramowanie i sprzęt komputerowy
do sterowania przepływem gazu,
sprzęt związany z ciepłem odlotowym, a mianowicie kondensatory
i suche chłodnice, elektroniczne
i krzywkowe napędu podziałowe, urządzenia testujące na podczerwień, sprzęt diagnostyczny
i analityczny, sprzęt monitorujący
silniki i maszyny, ochronniki antyprzeciążeniowe silników, wzmacniacze, zasilacze do konwersji
i przesyłu energii elektrycznej,
systemy monitoringowe a mianowicie analizatory, urządzenia wydmuchowe, urządzenia sterujące
spalaniem i nastawniki pneumatyczne, urządzenia do ciągłego
monitorowania poziomu emisji, urządzenia do analizowania
płynów, przepływomierze i sterowniki, urządzenia do pomiaru
poziomu płynów i nadajniki, kalibratory, urządzenia do pomiaru
gęstości, elektroniczne sterowniki
kąpielą, monitory procesowe, sterowniki zdalne, nadajniki, sterowniki i czujniki, oprogramowanie
komputerowe do sterowników
urządzeń, regulatory, przekaźniki,
oprogramowanie komputerowe
stosowane w automatyce i regulatorach ciśnienia i temperatury,
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urządzenia sterujące ruchem,
aparaty
przeciwzakłóceniowe
i ochronne, przełączniki elektryczne, zasilacze energii elektrycznej,
czujniki temperatury, termostaty mierniki czasu do urządzeń,
transformatory elektryczne, analizatory wibracyjne i spawarki używane z maszynami, zawory gazowe, cieczowe i selenoidalne oraz
szybkościomierze elektroniczne,
sprzęt komunikacyjny i komponenty do nich, zasilacze energią
elektryczną zabezpieczone przed
przerwą w pracy, sprzęt klimatyzacyjny, systemy rozdziału energii, wyłączniki przekaźnikowe,
adaptery, ładowarki, przetwornice energii elektrycznej, kable
i akcesoria telekomunikacyjne,
łączniki i zestawy kablowe, sprzęt
i akcesoria CATV (telewizji kablowej), transformatory, tablice przełącznikowe, tablice rozdzielcze;
10: sprzęt ultradźwiękowy oraz
wyposażenie do ultradźwiękowego montowania w dziedzinie
medycyny; 11: sprzęt do czyszczenia powietrza, bojlery do gorącej
wody i pary, oświetlenie profesjonalne, wentylatory i dmuchawy
do użytku handlowego, przemysłowego i rolniczego, wentylatory
sufitowe, cyrkulatory powietrza,
przełączniki, sterowniki i części
do nich, zawory do regulowania przepływu cieczy, elementy
grzejne powietrzne i gazowe
oraz związane z nimi akcesoria
i komponenty do użytku komercyjnego i przemysłowego, podgrzewacze i dystrybutory wody,
nawilżacze, sprzęt irygacyjny,
sprzęt do wykrywania przecieków w chłodziarkach, oświetlenie elektryczne i fluorescencyjne
oraz armatura i części do nich,
ogrzewaczpodczerwienią, filtry
i suszarki używane przy suszeniu i odkażaniu cieczy, części
do fontann; 17: izolacja do produktów przemysłowych i rynkowych, rury z tworzyw sztucznych
i przewody; 36: usługi z zakresu
kredytowania i pośrednictwa kredytowego, usługi z zakresu sponsorowania kultury; 37: przemysłowe i komercyjne usługi dotyczące
napraw i konserwacji; 41: usługi
dotyczące rozrywki w zakresie
kultury; 42: usługi z zakresu analiz
laboratoryjnych dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych,
usługi konsultacyjne w zakresie
trybologii, projektowania, budownictwa i instalacji konstrukcji
wspierających anteny.
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(111) 257764 (180) 2031 10 06

Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, krawaty,
suknie, suknie ślubne, wieczorowe, popołudniowe, wizytowe i komunijne, kapelusze, szale, chusty,
welony i woalki, rękawiczki.

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP

03/2015
ZT14/2017
ZT37/2017
U
U
U
U
ZT18/2018
ZT41/2018
U
ZT33/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 525704
(210) 527082
(210) 527341
(210) 527942
(210) 527952
(210) 528048
(210) 528783
(210) 528831
(210) 528845
(210) 528940
(210) 529467
(210) 529952
(210) 530333
(210) 531066
(210) 531398
(210) 531954
(210) 531955
(210) 531956
(210) 532575
(210) 532645
(210) 532654

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

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

18/2014
ZT37/2020
ZT10/2021
ZT21/2021
U
U
ZT26/2021
ZT30/2021
U
U
U
U

(210) 530756
(210) 530761
(210) 530846
(210) 530911
(210) 530913
(210) 530941
(210) 531045
(210) 531070
(210) 531071
(210) 531086
(210) 531135

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 491666
(210) 508080
(210) 509394
(210) 510711

07/2019
10/2020
36/2020
29/2020

(210) 513264
(210) 513458
(210) 516563

24/2020
36/2020
40/2020

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 099871 (141) 2021 04 01

(111) 099872 (141) 2021 04 01

(111) 177584 (141) 2021 04 01

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) 429017
(210) 511333
(210) 523821
(210) 527917
(210) 527985
(210) 527987
(210) 529075
(210) 530918
(210) 530406
(210) 530521
(210) 530568
(210) 530617

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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) 435155
(210) 464846
(210) 473665
(210) 477535
(210) 477536
(210) 478762
(210) 478768
(210) 481468
(210) 486783
(210) 513657
(210) 515852
(210) 518915
(210) 519109
(210) 520097
(210) 520316
(210) 520853
(210) 522009
(210) 524153
(210) 525162
(210) 525493
(210) 525494
(210) 525605
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:dietetyczne środki odchudzające
stanowiące napoje, wody, napary,
nalewki, soki i napoje; 29: przetwory owocowe i warzywne stanowiące galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, musy,
przeciery, koncentraty, miąższ
z owoców, soki i napoje zawarte
w klasie 29; 32: soki i napoje owocowe, owocowo-warzywne, warzywne, koncentraty owocowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:
dietetyczne środki odchudzające za wyjątkiem dietetycznych
środków odchudzających stanowiących napoje, wody, napary,
nalewki, soki i napoje; 29: mrożone owoce i warzywa; przetwory
owocowe i warzywne za wyjątkiem przetworów owocowych
i warzywnych stanowiących galaretki, galaretki owocowe, dżemy,
kompoty, musy, przeciery, koncentraty, miąższ z owoców oraz
za wyjątkiem przetworów owocowych i warzywnych stanowiących
soki i napoje zawarte w klasie 29.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 29: mrożone owoce i warzywa, mrożone
mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe przygotowane z produktów zawartych
w klasie 29 lub składających się
wyłącznie z tych produktów;
przetwory owocowe i warzywne
za wyjątkiem przetworów owocowych i warzywnych stanowiących
galaretki, galaretki owocowe,
dżemy, kompoty, musy, przeciery, koncentraty, miąższ z owoców
oraz przetworów owocowych
i warzywnych stanowiących soki
i napoje zawarte w tej klasie;
składniki do sporządzania zup. suszone i gotowane owoce i warzywa, smażone owoce i warzywa,
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konserwowane owoce i warzywa,
konserwy owocowe i warzywne,
sałatki owocowe i warzywne.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 29: galaretki jadalne, kompoty, mleko,
napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, musy
owocowe, przeciery owocowe
i warzywne, miąższ z owoców; 30:
kawa, herbata, herbata mrożona,
kakao, napoje na bazie kakao,
kawy i herbaty, napoje kawowe
i kakaowe z mlekiem, aromaty
do napojów.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 251352
09/2018
2021 10 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 11.04.2018 r. dotyczącej zmiany uprawnionego.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
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(111) 089807 A. Wykreślono: Gino Rossi Spółka Akcyjna,
Słupsk, Polska; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 095903 A. Wykreślono: GINO ROSSI Spółka Akcyjna,
Słupsk, Polska; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 100573 D. Wykreślono: ,,Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX
Gospodarczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt IX
GNc 784/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 797/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek uprawnionego: Społecznego Instytutu Wydawniczego
ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie’’.
(111) 100573 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16
lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GNC 1139/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: LŻ KM 6555/18 dokonała zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzycieli: Andrzeja Skoczylasa i Grażyny Skoczylas – wspólników spółki
cywilnej „OFICYNA97” w Murowanej Goślinie”.
(111) 100573 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6
kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNC 371/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia
Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: LŻ KM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:
Dom Wydawniczy „REBIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 100573 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października
2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społecznego Instytutu
Wydawniczego ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie”.
(111) 103074 A. Wykreślono: HENKELL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795; Wpisano: HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
(111) 105163 A. Wykreślono: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Polska 472247798; Wpisano: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne, Polska 472247798.

(111) 045550 A. Wykreślono: Impexmetal Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146936719.

(111) 112346 A. Wykreślono: Impexmetal Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146936719.

(111) 071990 A. Wykreślono: SENATOR GMBH & CO. KGAA,
GROSS-BIEBERAU, Niemcy; Wpisano: SENATOR GmbH, Gross-Bieberau, Niemcy.

(111) 112347 A. Wykreślono: Impexmetal Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146936719.

(111) 073606 A. Wykreślono: BRUNSWICK FAMILY BOAT CO.
INC., KNOXVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Brunswick
Family Boat Co., Inc., Fond du Lac, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 114102 A. Wykreślono: PFIZER PRODUCTS INC., GROTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC,
New York, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 074390 A. Wykreślono: HEINRICH BAUER ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG, Niemcy; Wpisano: Heinrich Bauer
Verlag KG, Hamburg, Niemcy.

(111) 115954 A. Wykreślono: PFIZER PRODUCTS INC. (A CONNECTICUT CORPORATION), GROTON, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 117878 A. Wykreślono: Dompé Primary S.r.l., Mediolan,
Włochy; Wpisano: Dompé farmaceutici S.p.a, Milan, Włochy.
(111) 119423 A. Wykreślono: Impexmetal Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146936719.
(111) 119424 A. Wykreślono: Impexmetal Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146936719.
(111) 122309 A. Wykreślono: GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA,
Słupsk, Polska; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 122689 A. Wykreślono: LEGRAND CABLE MANAGEMENT,
MONTBARD, Francja; Wpisano: LEGRAND SNC, Limoges, Francja.
(111) 123743 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 126165 A. Wykreślono: GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY
AND TRADE GROUP LTD., GUANGZHOU, Chiny; Wpisano: Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd., Guangzhou, Chiny.
(111) 127865 A. Wykreślono: PFIZER PRODUCTS INC., (A CONNECTICUT CORPORATION), GROTON, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 128020 A. Wykreślono: PFIZER PRODUCTS INC., GROTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC,
New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 129995 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 149013 A. Wykreślono: KOOL D. Jurkiewicz, R. Kamiński
Spółka Jawna, Wrocław, Polska 390562684; Wpisano: KOOL JURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 390562684.
(111) 158336 A. Wykreślono: „ gino rossi „ S.A., 76-200 Słupsk
ul. Owocowa 24, Polska; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 160082 A. Wykreślono: „HYDR AL” Józef Alchimowicz,
02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 7/43, Polska 010511477; Wpisano: HYDRAL MICHAŁ I KRYSTYNA ALCHIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 361969840.
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(111) 165953 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o., Fidor,
Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 166195 A. Wykreślono: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Anna Kasztelewicz, Janusz Kasztelewicz, Stróże, Polska 490072600; Wpisano: GOSPODARSTWO PASIECZNE „SĄDECKI
BARTNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże, Polska 362203984.
(111) 166850 A. Wykreślono: PFIZER PRODUCTS INC. (A CONNECTICUT CORPORATION), GROTON, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 168924 A. Wykreślono: OMEGA PHARMA INNOVATION &
DEVELOPMENT NV, NAZARETH, Belgia; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łazy, Polska 006726927.
(111) 169027 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o. w Fidorze, Końskie, Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 188882 A. Wykreślono: „JUSTART” Zakład Urządzeń Zabezpieczających Irena Potomska-Głydziak, Łódź, Polska 004317716;
Wpisano: PIOTR GŁYDZIAK, Łódź, Polska.
(111) 189505 A. Wykreślono: „gino rossi” S.A., Słupsk, Polska
771479103; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 222479 A. Wykreślono: „TRAWNIK” Arkadiusz Gumieniczuk, Turowo Pomorskie, Polska 330988705; Wpisano: Arkadiusz Gumieniczuk TRAWNIK-PRODUCENT, Szczecinek, Polska
330988705.
(111) 224296 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 224296 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 230927 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 230927 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 162187 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o. w Fidorze, Końskie, Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.

(111) 242510 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 162976 A. Wykreślono: „gino rossi” Spółka Akcyjna,
Słupsk, Polska 771479103; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.

(111) 242510 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 164973 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o. w Fidorze, Końskie, Polska 290919652; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska
830406739.

(111) 242511 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 164974 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o., Fidor,
Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.

(111) 242511 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 165496 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o., Fidor,
Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.

(111) 248144 A. Wykreślono: MENDERSKI JANUSZ F.H.U.
ADIKBAL, Kalisz, Polska 250712913; Wpisano: MENDERSKA ALEKSANDRA, MENDERSKI ADRIAN ADIKBAL SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz,
Polska 302517459.

(111) 165497 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o., Fidor,
Polska; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.

(111) 249402 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 30 października 2013r. udzielono odpłatnej, pełnej i wyłącznej licencji
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na używanie przedmiotowego znaku towarowego przez LUBELLA
Sp. z o.o. Sp.k., Lublin, Polska 430616260 na czas nieokreślony.”
(111) 249402 A. Wykreślono: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska, 430965977; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska, 122948517.
(111) 249765 A. Wykreślono: ZARĘBSKI TADEUSZ ALKIS, Kamienicki Młyn, Polska 220746960; Wpisano: ALKIS TADEUSZ ZARĘBSKI, Otomin, Polska 220746960.
(111) 249847 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 251601 A. Wykreślono: World of Service International
Ltd., Mansfield, Wielka Brytania; Wpisano: BRANDS HOLDINGS LIMITED, Shirebrook, Wielka Brytania.
(111) 253531 A. Wykreślono: KMIECIK MAŁGORZATA, WOŹNIAK KATARZYNA GOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska
120829004; Wpisano: GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
120829004.
(111) 254587 A. Wykreślono: STACHOWICZ RYSZARD WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW KREŚLARSKICH RYSTOR ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Osielsko, Polska 002532706; Wpisano: MONIKA STACHOWICZ-NIEWIADOMSKA, Bydgoszcz, Polska.
(111) 257496 A. Wykreślono: ISOCERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020422501; Wpisano: „ISOCERT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 363680338.
(111) 259556 A. Wykreślono: BANDURA FRANCISZEK ZISCO ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH CO, Pawłowice, Polska
270599660; Wpisano: ZISCO BANDURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pawłowice, Polska 365219247.
(111) 269146 A. Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403.
(111) 269452 A. Wykreślono: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Rejestrowych Na Znakach Towarowych zawartej w dniu
17 maja 2019 r. pomiędzy MADEJ WRÓBEL spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (jako Zastawcą)
oraz BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
ING BANKIEM ŚLĄSKIM S.A. z siedzibą w Katowicach, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz BANKIEM
MILLENIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikami), Zastawca ustanowił na rzecz każdego Zastawnika odrębny zastaw
cywilny na każdym Znaku Towarowym, w tym zgodnie z Załącznikiem 3 do Umowy, na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R.269452, o najwyższym pierwszeństwie na zabezpieczenie
spłaty każdej pojedynczej Zabezpieczonej Wierzytelności przysługującej każdemu Zastawnikowi, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego”.
(111) 269452 A. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 30 maja
2019 r. (sygn. akt: KA.IX.Ns-Rej.Za 3534/19/313) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru
Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2612142 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.269452 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec MADEJ WRÓBEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej”.
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(111) 270525 A. Wykreślono: MADEJ WRÓBEL MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 361054341; Wpisano: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370.
(111) 270525 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 29 maja
2019 r. (sygn. akt: KA.IX.Ns-Rej.Za 3531/19/110) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru
Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2612184 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.270525 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec MADEJ WRÓBEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej”.
(111) 270525 D. Wpisano: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Rejestrowych Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 17
maja 2019 r. pomiędzy MADEJ WRÓBEL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (jako Zastawcą) oraz
BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, ING
BANKIEM ŚLĄSKIM S.A. z siedzibą w Katowicach, CREDIT AGRICOLE
BANK POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz BANKIEM MILLENIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikami), Zastawca
ustanowił na rzecz każdego Zastawnika odrębny zastaw cywilny
na każdym Znaku Towarowym, w tym zgodnie z Załącznikiem 3
do Umowy, na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.270525, o najwyższym pierwszeństwie na zabezpieczenie spłaty
każdej pojedynczej Zabezpieczonej Wierzytelności przysługującej
każdemu Zastawnikowi, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego”.
(111) 272336 A. Wykreślono: Serinus Energy PLC, Calgary, Kanada; Wpisano: Serinus Energy PLC, Saint Helier, Jersey.
(111) 285962 A. Wykreślono: MAGRO MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pszczyna, Polska 276607142; Wpisano: MAGRO MK GROLIK SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna, Polska 276607142.
(111) 289432 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 289751 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 293383 A. Wykreślono: SWGK MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
142757517; Wpisano: SWGK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302792480.
(111) 294150 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 294150 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 297903 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 października 2017 r.,
sygn. akt IX GNc 1415/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23 sierpnia
2018 r. sygn. akt IX GNc 1415/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: GKm 28/20 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Macieja
Jasielskiego, FREE MIND s.c. Maciej Jasielski, Tomasz Jamka z siedzibą we Włosaniu”.
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(111) 299510 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX
Gospodarczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt IX
GNc 784/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 797/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Społecznego Instytutu Wydawniczego
ZNAK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie”.
(111) 299510 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 16
lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GNC 1139/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Lidia Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: LŻ KM 6555/18 dokonała zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzycieli: Andrzeja Skoczylasa i Grażyny Skoczylas – wspólników spółki
cywilnej „OFICYNA97” w Murowanej Goślinie”.
(111) 299510 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6
kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNC 371/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 31 maja 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia
Żukowska w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt: LŻ KM 6289/18 dokonała zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:
Dom Wydawniczy „REBIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
(111) 299510 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy z dnia 24 października
2017 r. w sprawie o sygn. akt IX GNc 1335/17, Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 624/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Społecznego Instytutu
Wydawniczego ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie”.
(111) 300889 A. Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH
& Co. KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Arzneimittel Holding GmbH & Co. KG, Uetersen, Niemcy.
(111) 300889 A. Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Holding
GmbH & Co. KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Pharma
GmbH, Uetersen, Niemcy.
(111) 301954 A. Wykreślono: 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska
36519756; Wpisano: 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wójtowo, Polska 36519756.
(111) 307493 A. Wykreślono: ZGODA FC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 369964261; Wpisano: R-GOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Górka,
Polska 364241084.
(111) 309961 A. Wykreślono: EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 366223067; Wpisano: EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 366223067.
(111) 309962 A. Wykreślono: EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 366223067; Wpisano: EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 366223067.
(111) 312476 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880.
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(111) 312477 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 312478 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 312479 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 314911 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 315309 A. Wykreślono: EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 366223067; Wpisano: EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 366223067.
(111) 320745 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 16 czerwca
2021 r. (sygn. akt: KA.IX.Ns-Rej.Za 2913/21/580) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją2683207 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
o numerze R.320745 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wobec MURAPOL Spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej”.
(111) 321131 A. Wykreślono: BARTŁOMIEJ SERAFIŃSKI TOUCH
IDEAS, Warszawa, Polska 190865876; Wpisano: JM SYSTEM MICHAŁ
MAŁUSZYŃSKI, Łask, Polska 730941387.
(111) 321132 A. Wykreślono: BARTŁOMIEJ SERAFIŃSKI TOUCH
IDEAS, Warszawa, Polska 190865876; Wpisano: JM SYSTEM MICHAŁ
MAŁUSZYŃSKI, Łask, Polska 730941387.
(111) 321280 A. Wykreślono: GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA,
Słupsk, Polska 771479103; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 321438 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 321439 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 321612 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 323587 A. Wykreślono: BLACKWIRE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Świętochłowice, Polska 272472030; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Jawor, Polska 390339667.
(111) 323958 A. Wykreślono: 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska
36519756; Wpisano: 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wójtowo, Polska 36519756.
(111) 325406 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 326883 A. Wykreślono: Mitsui & Co., Ltd., Tokio, Japonia;
Wpisano: MITSUI Bussan l-FASHION LTD., Tokyo, Japonia.
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(111) 328036 A. Wykreślono: INCO GARBARSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147474439; Wpisano: INCO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146993769.
(111) 329457 A. Wykreślono: GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk, Polska 771479103; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska
022395487.
(111) 329458 A. Wykreślono: GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA,
Słupsk, Polska 771479103; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 334188 A. Wykreślono: EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140653021;
Wpisano: EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, Polska 140653021.
(111) 334190 A. Wykreślono: EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140653021;
Wpisano: EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice, Polska 140653021.
(111) 336325 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 336692 A. Wykreślono: 5SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147298379;
Wpisano: SKINISSIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389278395.
(111) 342836 A. Wykreślono: GRUPA ZAKUPOWA PHD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gałków Duży, Polska 022014841; Wpisano: POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
387585058.

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) 166968
(540) Vox
(732) Melitta Europa GmbH & Co. KG,
Ringstraße 99, 32427 Minden (DE)
(151) 2021 03 09
(441) 2021 05 31

(511) 30
(581) 2021 05 13

(111) 251830
(540) FIP
(531) CFE: 25.03.01, 27.05.01
(511) 7, 11, 17
(732) F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A.,
Pian di Parata, CASELLA (Genova) (IT)
(151) 2020 10 06
(441) 2020 11 09
(581) 2020 10 22
(111) 871842
(540) LITTOVIR
(732) Andermatt BIOCONTROL AG,
Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 05 31

(511) 5
(581) 2021 05 13
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(111) 1030069
(531) CFE: 23.01.07
(511) 7
(732) Swiss Label Gesellschaft zur Promotion von Schweizer
Produkten und Dienstleistungen mit dem Armbrustzeichen,
Schwarztorstrasse 26, CH-3000 Bern (CH)
(151) 2019 12 12
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1306563
(540) T-Gro
(732) Andermatt Biocontrol AG,
Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 05 31

(511) 1
(581) 2021 05 13

(111) 1412517
(540) DREAMSCENTZ
(511) 1, 3
(732) GIVAUDAN SA,
Chemin de la Parfumerie 5, CH-1214 Vernier (CH)
(151) 2021 04 29
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1426105
(540) MEPACAIN
(511) 5
(732) LABORATORIOS NORMON, S.A.,
Ronda de Valdecarrizo, 6, E-28760 Tres Cantos Madrid (ES)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1462699
(540) BAR GRIP
(732) A7 Fitness, Inc.,
3030 Richmond Rd. Woodstock GA 30189 (US)
(151) 2019 03 22
(441) 2020 10 19
(111) 1472544
(540) N-TEC
(732) Nissan International S.A.,
Zone d’Activités, La Pièce 12, CH-1180 Rolle (CH)
(151) 2019 04 10
(441) 2021 05 31

(511) 25
(581) 2020 10 01
(511) 12
(581) 2021 05 13

(111) 1477123
(540) eazyBI
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 42
(732) EAZYBI, SIA, Aveņu iela 7, k-1, LV-2008 Jūrmala (LV)
(151) 2021 02 15
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1477584
(540) EAZYBI
(511) 9, 42
(732) EAZYBI, SIA, Aveņu iela 7, k-1, LV-2008 Jūrmala (LV)
(151) 2021 02 15
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1479651
(540) BISN
(531) CFE: 03.04.04, 27.05.01
(511) 12
(732) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED,
No.2 10th Avenue, Economic and Technological Development
Zone, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 04 12
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1482674
(540) Naturland
(531) CFE: 05.03.11, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 (511) 4, 5, 19, 20, 24,
29, 30, 31, 32, 33,
35, 41, 43, 44
(732) Naturland-Verband für ökologischen Landbau e.V.,
Kleinhaderner Weg 1, 82166 Gräfelfing (DE)
(151) 2019 03 07
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1492289
(540) ebebek
(531) CFE: 02.07.09, 04.05.03, 27.05.01, 29.01.12 (511) 16, 25, 35, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45
(732) EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş., İçerenköy Mahallesi Değirmen
YoluCaddesi No:37/6 Ataşehir, İstanbul (TR)
(151) 2019 07 18
(441) 2019 11 04
(581) 2019 10 17
(111) 1496245
(540) POKÉ LÉLÉ
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.03
(511) 29, 30, 32, 33, 35, 43
(732) HANA GROUP,
101-109 rue Jean Jaurès, F-92300 Levallois-Perret (FR)
(151) 2021 03 24
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1497528
(540) Cotidiano
(511) 43
(732) Gustoso M & L GmbH, Fraunhoferstr. 3, 80469 München (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1540089
(540) Dr. Active
(511) 3, 5
(732) Joint Stock Company „Obninskorgsintez”,
Kievskoye Shosse, 57, RU-249030 Obninsk, Kaluga region (RU)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
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(111) 1550124
(540) TRANSGOURMET smart cuisine
(531) CFE: 11.01.01, 26.11.07, 27.05.10
(511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 39, 41, 42, 43
(732) Transgourmet Holding AG,
Thiersteinerallee 12, CH-4053 Basel (CH)
(151) 2020 08 06
(441) 2020 10 05
(581) 2020 09 17
(111) 1554841
(531) CFE: 26.01.01, 26.13.25
(511) 10
(732) Guangdong Genial Technology Co.,
Ltd., I-6-05-02, Road No. 11, Guangzhou-Foshan-Zhaoqing
Economic Cooperation Zone (Area B), Zhagang town, Huaiji
county, 526400 Zhaoqing city, Guangdong (CN)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1558008
(540) Bioture
(531) CFE: 05.03.13, 27.05.08
(511) 3, 5, 16, 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu « VKF BAZYS »,
vul. Okeanska, bud.3, kim. 10m. Dnipro 49000 (UA)
(151) 2020 06 03
(441) 2020 11 16
(581) 2020 10 29
(111) 1559551
(540) sportmaster PRO
(531) CFE: 02.01.23, 04.05.03, 26.03.04,
26.04.02, 29.01.12
(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 30
(581) 2020 11 12
(111) 1568063
(540) weld-inn
(531) CFE: 27.05.01
(732) WELD-INN EUROPE EOOD,
23-ti Pekhoten Shipchenski Polk boulevard,
No:114, Kazanlık city (BG)
(151) 2021 04 29
(441) 2021 05 31

(511) 6, 7, 8

(581) 2021 05 13

(111) 1574665
(540) B 2002
(531) CFE: 03.01.08, 04.03.20, 19.07.01,
24.01.18, 27.05.21, 24.09.01, 27.07.01, 29.01.07
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Etulia, Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 03 01
(581) 2021 02 11
(111) 1582415
(540) Jobchain
(511) 36
(732) Jose Bay e.U.,
DC Tower, Donau-City-Straße 7/2/30.Stock, A-1220 Wien (AT)
(151) 2021 04 23
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1589380
(540) SELECT RUSKOVA IMPORTED
(531) CFE: 01.01.02, 27.05.03, 29.01.14
(511) 33
(732) „BRANDS FOR FRIENDS”, DOO,
15 ZRTAVA FASIZMA BR, 85310 BUDVA (ME)
(151) 2021 03 09
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589387
(540) WECONVENE BOOK BETTER (511) 35, 42
(732) WECONVENE TRADING LIMITED,
1 Fore Street, London EC2Y 9DT (GB)
(151) 2021 03 09
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589516

(540) AGRI FINEST

(511) 1, 9, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 39, 41, 43
(732) EARTH MARKET SA, Rue des Alpes 9, CH-1201 Genève (CH)
(151) 2021 01 20
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589551
(531) CFE: 01.15.14, 03.01.14, 03.02.07,
11.03.01, 29.01.15
(511) 30
(732) Rigo Trading S.A.,
Route de Trèves 6 EBBC, Building E, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2021 04 06
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589638
(540) F&I FIRE & ICE
(531) CFE: 03.07.16, 06.03.05, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(511) 33
(732) F&l Beverages AG, Baarerstrasse 52, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2021 03 02
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
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(111) 1589646
(540) 2CRACK
(531) CFE: 27.05.02, 27.07.02
(511) 30
(732) SUBSIDIARY COMPANY «CONFECTIONERY CORPORATION
«ROSHEN», prospect Nauky, bud. 1, korpus 1m. Kyiv 03039 (UA)
(151) 2021 02 09
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589648
(540) 1783 Schweppes Selection
(531) CFE: 07.05.15, 25.01.05, 27.05.07, 29.01.13
(511) 32, 33
(732) Schweppes International Limited,
Albemarle Street 7, W1S 4HQ LONDON (GB)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1590179
(540) malabadi
(511) 29, 30
(732) MALABADİ ORGANİK GIDA ÜRETİM VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, ORTA MAH. İSHAKPAŞA CAD.MODSAN SAN. SİTESİ
NO:3/3, Tuzla, İstanbul (TR)
(151) 2021 01 22
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590569
(540) CANTONK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Cantonk (guangzhou) Corporation Limited,
2# Building, No. 728 Kaichuang Ave., Economic & Technological
Development Zone, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong
Province (CN)
(151) 2021 03 10
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591056
(540) BULAREN
(511) 5
(732) Abela Pharm d.o.o.,
Viline vode bb, Slobodna zona Beograd, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591063
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) Jinan Xinshi E-commerce Co., Ltd.,
No.301, 3/F, Area A of Jinan Guotai Hardware Electromechanical
Co., Ltd., No. 198 Lishan North Road, Tianqiao District, Jinan City,
250000 Shandong Province (CN)
(151) 2021 04 07
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591134
(540) AFR
(531) CFE: 26.07.17, 27.05.17, 29.01.12
(511) 19
(732) Anhui Sino-Refractory Technology Co., Ltd,
No.1358, Xingzhong Road, Bengbu City, Anhui Province (CN)
(151) 2021 01 15
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591200
(540) Qi Lu Chang Xing
(531) CFE: 07.01.08, 26.07.05, 28.03.00
(511) 37
(732) Jinan Changxing Construction Group Co., Ltd.,
Social Affairs Bureau of Economic Development Zone, Changqing
District, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 22
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591203
(531) CFE: 26.11.13, 26.15.01
(511) 40
(732) Suzhou Betely Polymer Materials Co., Ltd.,
No12. Dongzhou Road, Changshu Economic Development Zone,
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 01 22
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591223
(540) CITÉ GESTION
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.13
(511) 36
(732) Cité Gestion SA, Rue de la Cité 17, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2021 01 20
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591235
(540) YOUBOX
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01
(511) 9, 35, 38, 41, 42
(732) YOUBOX doo, Cara Dušana 6211000 Beograd (RS)
(151) 2020 12 04
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591248
(540) WELLOO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) WELLOO TECHNOLOGY CO.,LTD.,
G2-0063, 2/F, Yiwu International Trade Center, No. 399 Yinhai
Road, Futian Street, Yiwu City, 322000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 03 06
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
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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) 1527810
(540) ÜLOCK
(511) 6, 9, 20
(732) SÜD-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH,
Sägewerkstr. 5, 83404 Ainring (DE)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
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(111) 1528275
(540) Lifestyle Boardgames
(511) 28
(732) Lifestyle Boardgames Ltd.,
2-ya Filevskaya, 7, korp. 6, et. 1, pom. III, kom. 6A,
RU-121096 Moscow (RU)
(151) 2019 12 11
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1535835
(540) Retargeting
(732) RETARGETING BIZ SRL,
Vasile Lascar nr. 178, Sector 2, Bucureşti (RO)
(151) 2020 02 11
(441) 2020 07 06

(511) 35
(581) 2020 06 18
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
3140

Rumpel Alicja Irena

Łódź

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
2946

Więckowska Monika

Radom

